
Legkevesebb napi 60 véradóra van szükség ahhoz, hogy a
Marosvásárhelyi Regionális Vértranszfúziós Központ eleget
tudjon tenni a kórházaktól érkező igénylésnek. A rendszeres
véradás elengedhetetlen a folyamatos vérellátáshoz, hogy a
pácienseknek ne kelljen két-három napot várniuk a sebészeti
beavatkozásra. Ma, június 14-én, a véradók világnapja alka-
mából Marinela Lazăr pszichológussal, a Vértranszfúziós Köz-
pont sajtószóvivőjével beszélgettünk. 

– Június 14-én világszerte ünneplik a véradók napját, az Egészségügyi
Világszervezet évente egy-egy tematika köré építi az eseményt, idén a
sürgősségi orvoslásra esett a választás. Ezen a területen elengedhetetlen
a vér, ezért az idei jelmondat: Adj vért, adj most, adj folyamatosan! Azt
kívánjuk hangsúlyozni, mennyire fontos a rendszeres véradás, nem ele-
gendő, hogy egyszer vért adjunk, hogy a kórházakban fekvők ne kelljen
sokat várjanak a beavatkozásra, amire szükségük van. Előfordul ugyanis,
hogy vér hiányában két-három napot halasztani kell egy-egy műtétet. Je-
lenleg a marosvásárhelyi vérközpontban az elmúlt év ugyanazon időszakához

Bachtól 
a Beatlesig
A turné zenei kínálata a Bach által
szerzett – és gitárra á-mollban átírt –
g-moll Lantszvitjének (BWV 995) tán-
caitól indul, és a hangszer történetét a
különböző szerzeményeken keresztül
átívelve érkezik a huszadik század sti-
lisztikai sokszínűségébe. 

____________4.
142 éves 
a Medve-tó
A Medve-tó 1875. május 27-én dél-
előtt keletkezett a feljegyzések szerint,
és azóta meghatározó tényezője a te-
lepülésnek és térségének, erre épül
mai fő iparága, a turizmus is.  

____________5.
Elfogadta 
a kormány 
a magáncsőd 
alkalmazási szabályait
A parlament által két éve elfogadott
magáncsődtörvény lehetővé teszi a jó-
hiszemű eladósodott magánszemé-
lyek számára, hogy csődbiztos
felügyelete alatt átütemezzék adóssá-
gaikat, és egy ötéves adósságrende-
zési terv kidolgozásával elkerüljék az
adósságcsapdát.

____________6.
Tájfutás: 
ötödször 
az Orienter-kupáért
Ötödik alkalommal rendezték meg
Marosvásárhelyen az Orienter-kupáért
kiírt tájfutó versenyt, amelyen 19 klub-
ból 144 versenyző vett részt 8 éves
kortól 80 évesig.

____________9.

Viharszél balról
Ma tartják a szociáldemokraták a kormány féléves

munkájának kiértékelőjét, ami az eddigi jelek szerint
csak indok egy politikai csata kirobbantására. Már
hetek óta látható, hogy a pártszékház és a kormánypa-
lota között megromlott a viszony, a párt vezetője állító-
lag fel is szólította a kormányfőt a lemondásra, amit ez
utóbbi visszautasított. Hamar kiderül, hogy a kormány-
zatot gyakorlatilag a háttérből irányító pártvezértől
egyre inkább önállósuló miniszterelnökkel bánnak-e el,
vagy pedig egy szocdem palotaforradalom sül ki a do-
logból.

A pártelnöknek nincs egyszerű dolga, ha meneszteni
akarja a pár hónapja még jól nevelt lakájként viselkedő,
de az utóbbi időben tőle egyre többször elhatárolódó,
önállóan is kezdeményező kormányfőt. Mivel eddig
többnyire sikerként állították be a kormányzati szerep-
lést, aligha lehet megvonni a bizalmat az összes kor-
mánytagtól; ha néhány minisztert szólítanak fel
lemondásra, és azok hajlandóak is lelépni, azokat a kor-
mányfő könnyedén pótolhatja. Szövetségesre találhat
ehhez a párton belül a volt kormányfőben és emberei-
ben, amit az is sejtetni enged, hogy amikor 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor
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Vádemelés 
a bányászjárás ügyében

Iliescu és Roman 
is bíróság előtt

Bíróság elé állítják Ion Iliescu volt államfőt,
Petre Roman volt miniszterelnököt és Virgil Mă-
gureanut, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI)
volt igazgatóját az 1990. június 13-15-e közötti
bányászjárás ügyében. A hírt egy katonai
ügyész közölte a sajtóval.

Az említettek mellett ugyanebben az ügyben vádat
emelnek többek közt Gelu Voican Voiculescu volt kor-
mányfőhelyettes, Mugurel Cristian Florescu volt fő-
ügyészhelyettes, a Katonai Ügyészségek
Igazgatóságának volt vezetője, Emil „Cico” Dumitrescu,
a belügyminisztériumhoz tartozó Országos Kulturális,
Sajtóügyi és Sportigazgatóság egykori vezetője, Adrian
Sârbu volt miniszterelnöki kabinetfőnök, Miron Cozma
bányász-szakszervezeti vezető és az ügyben érintett más
volt tisztségviselők ellen is.

Az ügyészek szerint 1990. június 11-én és 12-én az ál-
lami hatóságok arról döntöttek, hogy erőszakos támadást
indítanak a bukaresti Egyetem (Universităţii) téren béké-
sén tüntető emberek ellen, akik elsősorban a Temesvári
Kiáltvány 8. pontja érvényesítését akarták elérni, és békés
módon fejezték ki az akkori politikai hatalommal 

Egy donor akár három betegen is segíthet 

Ma van a véradók világnapja

(Folytatás a 4. oldalon)



A gyertya könnye 
Az 1927. június 17-én született és 2006-ban elhunyt Sütő
András íróra emlékező ünnepi előadással lép közönség
elé Kilyén Ilka és Ritziu Ilka Krisztina. A gyertya könnye
című összeállításuk Sütő András műveiből szólaltat meg
részleteket. A szövegeket Kilyén Ilka és Simon György vá-
logatta. Az előadás rendezője Kincses Elemér, a színpad-
kép is neki köszönhető. A jelmezeket Bandi Kati tervezte.
A Sütő András Baráti Egyesület és Magyarország Csík-
szeredai Főkonzulátusa szervezésében sorra kerülő ren-
dezvényen Markó Béla mond emlékbeszédet. Az estre a
marosvásárhelyi Ariel színház nagytermében kerül sor jú-
nius 16-án, pénteken 19 órától. Másnap, 17-én 17 órától
megismétlik az előadást. A belépés ingyenes. 

Engedd hazámat értenem
Június 14-én, szerdán délután 5 órakor a marosvásárhelyi
Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) mutatják be Lengyel
László és Markó Béla nemrégiben megjelent közös köny-
vét. A budapesti Helikon Kiadó gondozásában megjelent
kötetben Lengyel László közgazdász-politológus és Markó
Béla költő, politikus beszélget Erdélyről, nacionalizmusról
és patriotizmusról, a magyar és a román rendszerváltásról,
a parlamenti demokráciák kiépítéséről, működtetéséről,
majd elapadásáról. A Kós Károly Akadémia Alapítvány által
szervezett eseményen a könyvről Kelemen Hunor, Len-
gyel László, Markó Béla és Tibori Szabó Zoltán beszélget.

Út a boldogsághoz
Június 18-án, vasárnap 11 órától a Grand szálloda Grand
termében Gunagriha, Sri Chinmoy spirituális mester tanít-
ványa a boldogságkeresés útjáról tart ingyenes előadást.
Bővebb információ a www.gunagriha.hu oldalon. 

Klubdélután nyugdíjasoknak 
A nyugdíjasok romániai egyesületének Maros megyei fi-
ókja június 29-én klubnapot szervez. Feliratkozni naponta
10-13 óra között az egyesület Bolyai utca 36. szám alatti
székhelyének emeleti termében. 

Kamaszodunk 
A Tamacisza Kulturális Egyesület égisze alatt működő Ka-
maszok ifjúsági színtársulat nyilvános szakaszzáró közön-
ségtalálkozót tart. A Kamasz(odunk)! című előadásban
improvizációs gyakorlatokat, énekeket, drámai gyakorla-
tokat és színpadi jeleneteket mutat be a tíz és tizennégy
év közötti kamaszo(dó)kból álló társulat. A találkozó június
19-én, hétfőn 19 órától lesz a Kultúrpalota kistermében. 

Emlékhangverseny
Június 18-án, vasárnap a 18 órától a Vártemplomban kez-
dődő istentisztelet keretében a közelmúltban tragikus kö-
rülmények között elhunyt hegedűművész, Szántó Loránd
emlékére szerveznek emlékhangversenyt. Közreműköd-
nek: Stroia (Lukács) Silvia, Madaras Ildikó, Vass Edit,
Brassai Dávid, Korpos Kamilla és a Művészeti Szaklíceum
diákjainak kórusa.

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma VAZUL, 
holnap JOLÁN és VID napja. 
JOLÁN: Dugonics Andrásnak
a Jólánka, Etelkának leánya
című regényében szerepel elő-
ször, 1803-ban. Forrása a kö-
zépkori magyar Jóleán (jó
leány) vagy a görög Jolantha (a
viola virága) név.

14., szerda
A Nap kel 

5 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 16 perckor. 
Az év 165. napja, 

hátravan 200 nap.

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
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. június 13.

1 EUR 4,5661
1 USD 4,0743

100 HUF 1,4867
1 g ARANY 165,3763

IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:
max. 240C
min. 110C

Megyei hírek

Megnyitotta szovátai áruházát a
Kaufland nemzetközi áruház-
lánc. A vásárlókat egyelőre a ná-
lunk új keletű, sátras megoldású
vásárlófelületen várják.

A fürdőváros délnyugati szélén, a
MOL töltőállomás mellett felépített
bevásárlóközpont egyelőre ideiglenes
jelleggel áll a vásárlók rendelkezésére:
az üzletet három hónapig, pontosabban
szeptember 17-ig szándékoznak nyitva
tartani, célja a vakációzó vásárlók
gyors és egy helyen történő kiszolgá-
lása. Azonban ha a mutatók jók lesz-
nek, a városban maradhat az üzlet.
Székely Béla városi tanácsos úgy véli,
ötvenezer lakosú térséget szolgál ki a
létesítmény Nyárádszeredától Koron-
dig, így lesz annyi vásárló, hogy a cég-
nek megérje itt maradni, és felépíteni
végleges épületét. 

A sátras megoldás új, modern és di-
namikus koncepció – áll a cég közle-

ményében. Az 1350 négyzetméteres
alapfelületű sátorban friss élelmiszert,
gyümölcsöt és hűtött italokat vásárol-
hatnak a helyiek és a turisták, ezenkí-
vül van szabadtéri grillező, ahol az
étkezés is megoldható. A betérők szá-

mára parkolóhelyeket alakítottak ki,
92 autó és 15 kerékpár fér el egy idő-
ben az üzlet melletti téren. 

A Kaufland Európában 1300, Ro-
mániában 115 bevásárlóközpontot
üzemeltet. (G. R. L.)

Új bevásárlóközpont Szovátán

Június 17-én, szombaton első alkalommal tarta-
nak Gyöngykoszorú néptánctalálkozót Székely-
kakasdon. A rendezvényt a maroskeresztúri
Tipegők tánccsoport oktatói szervezik, de mivel
a községközponti kultúrotthon jelenleg nem
használható, a kakasdi kultúrház ad otthont a
táncosok találkozójának. A részletekről Deák Ber-
nadettet, a maroskeresztúri tánccsoport vezetőjét
kérdeztük.

Marosszentgyörgyről, Csittszentivánról, Mezőbándról,
Sóváradról, Körtvélyfájáról várnak csoportokat a feszti-
válra, amelyen természetesen a házigazdák – a községköz-
ponti és a székelykakasdi gyermekek is fellépnek – tudtuk
meg Bernadett-től. A Tipegők oktatója a négy éve alakult
tánccsoportról is mesélt.

– A nagycsoportba járók közül a legkisebbek másodiko-
sok, a legnagyobbak ötödikesek. Tavaly sikerült egy után-
pótláscsoportot is indítani óvodás, előkészítő és első
osztályos gyermekekkel. A Tipegőkkel minden karácsony-
kor és május elsején, illetve a nyári tanévzáráskor is szín-
padra lépünk, emellett több fesztiválon is voltunk már. A
sóváradi Vándorcsizma néptánctalálkozón, az udvarfalvi vi-

rágkiállításon is részt vettünk. A Pro Merita Egyesületünk-
kel minden évben néptánctábort is szervezünk a gyermek-
eknek. Ami a repertoárt illeti, népi gyermekjátékokat és
nyárádmenti táncokat adunk elő, a lányoknak egy nagyon
szép körtánca is van. Most kezdtük el tanulni a vajdaszen-
tiványi táncokat, amelyeket első külföldi kiszállásunkra,
Magyarországra viszünk majd el a nyáron – tette hozzá
Deák Bernadett, aki Szász Bélával közösen heti egy alka-
lommal foglalkozik a maroskeresztúri kis táncosokkal.

A székelykakasdi Kakasmandikó tánccsoportot Ferenczi
Erika vezeti.

– Négy és fél éve működik a Kakasmandikó, kezdetben
Csatlós Csabával, jelenleg György Károllyal oktatjuk a
gyermekeket. Nyárádmenti, magyarói, vajdaszentiványi,
mezőségi táncokat mutatunk be, de gyimesi, széki, füzesi
táncok is szerepelnek a repertoárunkban. Régebb negyven
körüli volt a csoport létszáma, most mind a kis-, mind a
nagycsoportba tízegynéhányan járnak. A kiscsoportban 5–
8 éves korú gyermekek táncolnak, a nagycsoportban tizen-
évesek. A lányok körében nagyobb az érdeklődés a néptánc
iránt, jó ideje fiúhiányban szenvedünk – mondta Ferenczi
Erika, akitől azt is megtudtuk, hogy tavaly felnőttcsoport is
alakult Székelykakasdon, annak tagjai azonban nem készül-
nek fellépésekre, kizárólag a maguk örömére táncolnak.

Tipegők és Kakasmandikó
Kakasdi Gyöngykoszorú

Egyelőre három hónapig működne az üzlet Fotó: Gligor Róbert László

15. Csűrszínházi Napok 
Június 23–25. között a 15. alkalommal tartják meg Mik-
házán a Csűrszínházi Napokat. A megnyitó június 23-
án, pénteken 18 órakor lesz a szovátai alkotócsoport
(Bocskay Vince, Kuti Dénes, Kuti Botond, Sánta Csaba,
néhai Siklódi Zsolt) tárlatának bemutatásával. 19 órától
a gyergyószentmiklósi Figura Színház Marie Jones Kö-
vekkel a zsebében című tragikomédiáját adja elő. 21
órától a soproni Petőfi Színház partnereivel Ingmar
Bergman Őszi szonáta című színjátékát viszi színre. 
Június 24-én, szombaton délben a Csűrszínház udvarán
könyvbemutatót tartanak. 18 órától a budapesti Nemzeti
Színház kiváló művésze, Tóth Auguszta Hoztam valamit
a hegyekből – Mezei Mária című önálló estjére kerül sor.
21 órától a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház
Carlo Goldoni Mirandolina című vígjátékát adják elő. Jú-
nius 25-én, vasárnap 11 órától gyerekeknek és fiatalok-
nak szóló előadás lesz: a Bekecs néptáncegyüttes a
Legendák kertjében című táncos mesejátékát viszi szín-
padra Mikházán. Az előadásokra jegyek előjegyeztethe-
tők a 0749-016-679-es telefonszámon. Jegyváltás
helyszínen, előadás előtt legkésőbb 30 perccel. 

Angol dokumentumfilmek 
Június 16-án és 17-én, pénteken és szombaton 20 órá-
tól a Művész moziban a British Council és a K’Arte egye-
sület szervezésében levetítik George Blake Moszkva
vezető kémje (pénteken) és Az idegen a hídon című do-
kumentumfilmeket. A belépés ingyenes, adományokat
fogadnak el Mihaela Oltean színművésznő kezelési költ-
ségeinek a fedezésére.

Gardénia 
A Spectrum Színház a 2016/2017-es évadot Elżbieta
Chowaniec kortárs lengyel drámaírónő Gardénia című

darabjával zárja. Az előadás csütörtökön, június 15-én,
délután 5 órától tekinthető meg. Rendező: Török Viola,
szereplők: Szász Anna, Nagy Beáta, Márton Emőke Ka-
tinka, Vadász Bernadett. Jegyvásárlás a www.biletmas-
ter.ro weboldalon, valamint a Spectrum Színházban – a
Rózsák tere 13. szám alatt –, naponta 8.30 és 11.30 óra
között, illetve az előadás kezdete előtt. Telefonos hely-
foglalás 0744-301-875-ös telefonszámon, naponta 8.30
és 18 óra között. 

Előadás Szent Lászlóról 
Június 15-én, csütörtökön este 7 órai kezdettel a maros-
vásárhelyi református Vártemplom gótikus termében a
Házas bibliaórák keretében Balla Ede Zsolt író, törté-
nész, kutató Szent László királyról tart előadást. 

Oliver – nyilvános főpróba 
A marosvásárhelyi Artecotur Egyesület a Művészeti
Egyetemmel közösen, az oktatási folyamat eredménye-
ként színre viszi Lionel Bart Oliver című musicalét, ame-
lyet 1960-ban mutattak be először. A Charles Dickens
világhírű Twist Oliver regényéből készült színpadi elő-
adásban mintegy 30 diák lép fel. A nyilvános főpróba jú-
nius 19-én 19 órától a Stúdió színház termében lesz.
Rendező: B. Fülöp Erzsébet, zenei rendező: Strausz
Imre István, koreográfia: Dabóczy Dávid. Az előadás be-
mutatója augusztus 21-én a Kultúrpalotában lesz. 

Kovács Levente: A megoldás 
Kovács Levente tanár, rendező újabb érdekes kaland-
regényét helyezi az olvasók asztalára. A megoldás című
regényben olvashatunk a Közel-Keletről egy erdélyi kis-
városba hazatérő zsoldos katonáról, egy elrabolt gye-
reklányról, aki az emberkereskedők áldozata lesz, aztán
egy éjszakai bár táncosnőjéről, aki a maffia célkereszt-
jébe kerül... és a látszólag idilli hangulatú városban el-
uralkodik a káosz és a rettegés. A könyvbemutató június
20-án 18 órakor lesz a Bernády Házban. A kötetet Nagy
Miklós Kund ismerteti. Közreműködnek Szabadi Nóra,
Kárp György, Kilyén László színművészek. 

RENDEZVÉNYEK

Nagy Székely Ildikó
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Prefektus: nincs törvényes alap
a kétnyelvű utcanevekre

Maros megye prefektusa fenntartja a marosvásár-
helyi Dózsa György út kétnyelvű utcanévtáblái lesze-
relésére vonatkozó utasítását. Szerinte ugyanis
nincs törvényes alap a kétnyelvű utcanévtáblák ki-
helyezésére. Lucian Goga prefektust az MTI azzal
kapcsolatban kérdezte, hogy május végén a helyi
közigazgatás működését szabályozó törvényre hi-
vatkozva háromnapos határidőt adott a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatalnak a Dózsa György út
magyar utcaneveinek az eltávolítására, később vi-
szont egy olyan önkormányzati határozat bírósági
érvénytelenítésével magyarázta a felszólítást, ame-
lyik nem a kétnyelvű utcanévtáblákról szólt. „Semmi
bajom senkivel, de a prefektusi hivatal úgy tekinti,
hogy nincs törvényes alap az utcák kétnyelvű felira-
tozására. A törvény csak a településnevekre és az
intézménynevekre vonatkozik, nem terjed ki az ut-
canevekre is” – jelentette ki a prefektus. (MTI)

Németországban 
határellenőrzést vezettek be

Hétfőtől egy hónapra visszaállították az ellenőrzést
Németország valamennyi határszakaszán a G20-
csoport júliusi csúcstalálkozója miatt. Az ellenőrzés
a schengeni belső határ valamennyi németországi
szárazföldi, légi és vízi szakaszát érinti, és közleke-
dési fennakadásokkal járhat – közölte a szövetségi
belügyminisztérium. A július 12-ig tartó ellenőrzés
nem állandó, hanem „helyzetfüggő” lesz, célja a „po-
tenciális erőszakoskodók” beutazásának megaka-
dályozása, hogy zavartalan legyen a csúcstalálkozó.
A tárca felhívta a figyelmet, hogy csak útlevéllel vagy
személyi igazolvánnyal lehet átlépni a német határt.
A legfejlettebb ipari államokat és a legnagyobb fel-
törekvő országokat, valamint az EU-t mint intéz-
ményt összefogó G20-csoport csúcstalálkozóját
július 7-én és 8-án tartják Hamburgban. (MTI)

Az USA nem áll győzelemre 
Afganisztánban

James Mattis amerikai védelmi miniszter szerint az
Egyesült Államok „nem áll győzelemre Afganisztán-
ban”. A Pentagon vezetője a szenátus fegyveres
erőkkel foglalkozó bizottsága meghallgatásán fej-
tette ki álláspontját kedden. Mattis az új afganisztáni
stratégiát júliusra ígérte. Szíriáról szólva leszögezte:
minden intézkedést meghoz annak érdekében, hogy
megvédje az amerikai katonákat. (MTI)

Körvonalazódik 
a brit kormányegyezség

Az együttműködési megállapodásról egyeztetett
kedden Theresa May konzervatív párti brit minisz-
terelnök és Arlene Foster, a Demokratikus Unionista
Párt (DUP) vezetője. A Downing Streeten tartott
kedd délutáni megbeszélés után egyik fél sem tett
hivatalos nyilatkozatot, de nem hivatalosan mindkét
részről jelezték, hogy nem maradtak megoldatlan
kérdések, Arlene Foster pedig Twitter-üzenetében
közölte, hogy a tárgyalások rövid időn belüli sikeres
lezárására számít. A múlt heti előrehozott parlamenti
választások eredményeként a konzervatívoké lett a
legnagyobb alsóházi frakció, de a párt elvesztette
abszolút többségét, így kisebbségi kormányzásra
kényszerül. Ebben a helyzetben a Konzervatív Párt
a tervek szerint a legnagyobb észak-írországi loja-
lista erő, a DUP frakciójával együttműködve kormá-
nyoz tovább, mivel a két pártnak együttesen megvan
az abszolút többsége az alsóházban. (MTI)

a közkegyelmi törvénytervezet botránya kapcsán a sze-
nátus jogi szakbizottságának elnöke pár hete távozni
kényszerült, a legutóbbi Ponta-kormány igazságügy-mi-
niszterével pótolták. És a párt felsőházi frakciójának az
élére is az ollódoktor embereiből kaptak helyettest.

Ha a kormányfő nem hajlandó távozni, akkor bizal-
matlansági indítvánnyal lehet meneszteni, amit a par-
lamentnek kell megszavaznia. És akkor kerül még a
parlament elé a döntés, ha megváltozik a kormánytöbb-
ség összetétele, mondjuk egy új párt kormányba hívá-
sával. Tehát a magyar érdekképviselet kormányzatba
csábítása több lehet légből kapott szóbeszédnél, bár
ahhoz tényleg valami kegyetlen erős szer kell, hogy va-
laki ettől magyar kormányfőt kezdjen vizionálni, mint
azt a volt elnök zsebpártjának ügyvezető elnökétől hall-
hattuk. De ha idáig fajul a harc, akkor már az elnök is
fontos játékossá lép elő, és akár előrehozott parlamenti
választásokat is hozhat egy válsághelyzet.

Ha viszont nem a kormányfő rendül meg, hanem a
lassan a második korrupciós perében is ítéletre váró
pártvezér alól húzzák ki a szőnyeget, akkor a legutóbbi
választások után kényelmes helyzetben levő alakulatnak
úgy van esélye megőrizni a hatalmát, hogy a februárban
alaposan megtépázott hitelességének egy részét is visz-
szanyerheti. Már ha találnak erre termett vezérjelöltet,
mert ha a mostani pártelnököt az előző váltja, akkor
csak a cégér változik, a tartalom ugyanaz marad.

Viharszél balról
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Összeomlott kedden a hollandiai
koalíciós tárgyalások legújabb
fordulója is, miután a környezet-
védő Zöld Baloldal (GroenLinks)
kilépett a négypárti egyeztetések-
ből a migrációs politika terén 
tapasztalható, áthidalhatatlan né-
zetkülönbségek miatt. A helyi
sajtó hírei szerint egyre valószí-
nűbb, hogy kisebbségi kormány
jön létre.

A március 15-i választások nyomán
megkezdődött újabb tárgyalási forduló-
ban a győztes Néppárt a Szabadságért és
a Demokráciáért (VVD) nevű liberális
konzervatív párt, a kereszténydemokra-
ták (CDA), illetve a liberális D66 és a
Zöld Baloldal vett részt.

A kormányalakítást felügyelő Herman
Tjeenk Willink arról számolt be, hogy a
zöldek a három másik párttal ellentétben
határozottan elvetették annak a lehetősé-
gét, hogy támogassák a jövőben az EU–
török migrációs egyezményhez hasonló
megállapodások megkötését egyes afri-
kai országokkal a menekültáradat féke-
zése érdekében.

Jesse Klaver, a Zöld Baloldal vezetője
úgy vélekedett, az ilyen egyezségekkel
nem biztosítható, hogy a háború és erő-
szak elől menekülő emberek a megfelelő
védelemben részesüljenek. Azt is hozzá-
tette, hogy nem akar „mindenáron” a
kormány tagja lenni.

Ez a négy párt korábban már megpró-
bált megállapodásra jutni a kormányala-

kításról, de az egyeztetések akkor is zá-
tonyra futottak a bevándorláspolitika te-
rületén fennálló éles nézetkülönbségek
miatt.

A kormányalakításhoz legkevesebb
76 képviselői helyre van szükség a par-
lament 150 fős alsóházában, ami a vá-
lasztás eredményei alapján azt jelenti,
hogy legalább négy pártnak kell koalíci-
óra lépnie, ezért a szokásosnál is több
időre lehet szükség a megállapodáshoz.

Szakértők szerint a tárgyalások több-
szöri összeomlása miatt még hónapokig
elhúzódhat a folyamat, egyes elemzők
ugyanakkor úgy gondolják, hogy ebben
a helyzetben egy VVD vezette kisebb-
ségi kormány vagy egy hatpárti baloldali
szövetség is elképzelhető. (MTI)

Kisebbségi kormány jöhet Hollandiában

Bukaresti sajtóértesülések szerint
lemondásra szólította fel Sorin
Grindeanu miniszterelnököt Liviu
Dragnea, a kormány fő erejét adó
PSD elnöke, a kormányfő azonban
egyelőre nem hajlandó önként tá-
vozni.

A Mediafax, illetve a News.ro hír-
ügynökség PSD-s forrásokra hivatkozva
kedden azt közölte: a PSD elnöke egy
hétfő esti találkozón szembesítette Grin-
deanut azzal, hogy elveszítette a pártve-
zetés bizalmát, ezért azt kérte tőle, hogy
önként távozzon. Dragnea állítólag a
kormányprogram végrehajtásának késle-
kedésére hivatkozott, egyebek mellett
arra, hogy a kormány nem hozta létre a
választási kampányban beígért szuverén
befektetési alapot.

A román médiában hetek óta vezető
téma a PSD elnöke és a kormányfő kö-
zötti feszültség. A nagypolitikában addig
ismeretlen Grindeanut a decemberi par-

lamenti választásokon kategorikus győ-
zelmet arató PSD elnöke javasolta kor-
mányfőnek, amikor kiderült, hogy
priusza miatt nem kérheti magának a
tisztséget.

Dragnea nem titkolta: Grindeanut
egyféle helyettesének tekinti, és elvárja
tőle, hogy végrehajtsa a pártszékház uta-
sításait, mondván, hogy megbízatása a
PSD – választói felhatalmazással meg-
erősített – programjának gyakorlatba ül-
tetésére szól. Grindeanu azonban egyre
több jelét adta önállósulásának, láthatóan
igyekszik elhatárolódni a PSD elnökétől,
és – egyes elemzők szerint – a kormány-
fői tisztségben megerősödött politikus
arra vár, hogy Dragneát második korrup-
ciós pere végleg eltávolítsa a politikából.

Liviu Dragnea hetekkel korábban be-
jelentette, hogy a pártvezetés alapos
elemzésnek veti alá a kormánytagok ed-
digi, féléves teljesítményét. A régóta le-
begtetett kiértékelés következtetéseit

várhatóan szerdai ülésén vonja le a PSD
végrehajtó bizottsága: ekkorra várható,
hogy Dragnea a nyilvánosság előtt is be-
jelenti, hogy kik azok a miniszterek,
akiknek a munkájával a párt elégedetlen,
milyen mértékű kormányátalakítást tart
szükségesnek a párt vezetősége.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke
kedden cáfolta, hogy a PSD a kormány-
koalícióba hívta volna a magyar érdek-
képviseletet, és elzárkózott attól, hogy
találgatásokra reagálva megelőlegezze,
mit tenne a szövetség kormányválság
esetén.

Hasonlóképpen kiváró álláspontra he-
lyezkedett az elnöki hivatal is. Klaus Jo-
hannis államfő – akinek kormányváltás
esetén meglehetősen tág mozgásteret
biztosít az alkotmány – szóvivőjén ke-
resztül annyit üzent, hogy csak hivatalos
bejelentésekre fog reagálni, egyébként
pedig a PSD felelőssége, hogy kiérté-
kelje miniszterei teljesítményét. (MTI)

Sajtóértesülések szerint pártelnöke 
lemondásra szólította fel a román kormányfőt

Az Erasmus program egységesítette Európát a fia-
talok körében, a résztvevők generációjának kulcs-
fontosságú szerepe van a kontinens jövőjének
építésében – jelentette ki Navracsics Tibor kulturá-
lis, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi uniós biz-
tos kedden Strasbourgban a felsőoktatási
csereprogram fennállásának 30. évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepségen.

A magyar uniós biztos, aki szerint a legnagyobb eredmény,
hogy mára a közép- és kelet-európai országok diákjai is részt
vehetnek a programban, bemutatta az új Erasmus-mobilalkal-
mazást, amellyel a tervek szerint számos fiatalt tudnak majd
megszólítani, illetve amellyel egyszerűsíthetik az egyes admi-
nisztratív lépéseket.

Navracsics emellett arról számolt be, hogy az évforduló al-
kalmából mintegy 1300 eseményt szerveznek idén Európa-
szerte. A közös sajtótájékoztatón Antonio Tajani, az Európai

Parlament (EP) elnöke azon véleményének adott hangot, hogy
az Erasmus az unió egyik legnépszerűbb programja. Hangsú-
lyozta: olyan EU-t kell építeni, ahol a fiatalok mindegyike a
lehető legjobb oktatásban részesülhet, ezért szükség lenne a
csereprogram költségvetési forrásainak növelésére.

Kedden az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésén hi-
vatalos díjátadót is tartottak, amelyen fogadtak 33 mostani és
volt erasmusos diákot, minden részt vevő országból – az EU
28 tagállamából, valamint Izlandról, Liechtensteinből, Norvé-
giából, Svájcból és Törökországból – egyet-egyet.

Indulása óta az Erasmus egy – tanárcserét, önkéntességet,
szakképzést is magában foglaló – komplex rendszerré bővült,
amelyben több mint 9 millióan vettek részt. Harminc év lefor-
gása alatt több mint 5 millióan (köztük 3,3 millió diák) része-
sültek külföldi egyetemek oktatásában. A program kezdetekor
a programban részt vevő 11 ország köre mára 33-ra emelke-
dett, és 169 partnerország csatlakozott hozzá. (MTI) 

Navracsics: az Erasmus program egységesítette 
Európát a fiatal generáció körében

Nincs vesztegetni való idő, mihamarabb meg kell
kezdeni az Egyesült Királyság uniós kilépéséről
szóló tárgyalásokat, a további csúszással ugyanis nő
a kockázata annak, hogy megállapodás nélkül szű-
nik meg a brit EU-tagság, ami mindkét fél számára
káros lenne – emelte ki Michel Barnier, az Európai
Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója egy keddi lapin-
terjúban.

Barnier a Financial Times című brit üzleti napilapnak adott
interjújában az egyeztetések megindítására, illetve egy „stabil,
elszámoltatható és erős mandátummal rendelkező” tárgyaló-
delegáció kijelölésére sürgette Londont.

A jövő héten lesz három hónapja, hogy a brit kormány ak-
tiválta a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyét, amely az uniós
tagság megszűnésének folyamatát szabályozza.

„Aggódom amiatt, hogy gyorsabban telik az idő, mint bárki
hinné, a kérdések, amelyekről megállapodásra kell jutnunk,
ugyanis rendkívül összetettek” – közölte az egykori francia
miniszter.

„Magammal nem tudok tárgyalni” – mondta, hozzátéve,
hogy az EU készen áll megkezdeni az egyeztetéseket, amikor
az Egyesült Királyság megfelelően felkészült.

A Brexit után bennmaradó huszonhét tagállam egységéről
szólva a főtárgyaló azon véleményének adott hangot, hogy azt

nem szabad természetesnek venni, az egységen folyamatosan
dolgozni kell. Mint mondta, bizonyos ügyek feltehetőleg ki
fogják kezdeni később ezt az egységet, de ő mindent meg fog
tenni a megőrzése érdekében.

Michel Barnier közölte, legkésőbb 2018 novemberére sze-
retné lezárni a tárgyalásokat a britekkel, hogy 2019 márciusáig
legyen elég idő az egyezmény tagországi és európai parla-
menti ratifikálására.

Az 50. cikkely kétévi időtávlatot irányoz elő a kilépés fel-
tételeiről szóló tárgyalásokra, ennek alapján a britek tagsága
2019 márciusában szűnhet meg, hacsak a felek nem állapod-
nak meg a folyamat meghosszabbításáról. Utóbbi megoldást
Barnier nem támogatná, mondván, hogy minden újabb kése-
delem tovább növeli a bizonytalanságot.

Sajtóhírek szerint Barnier hétfőn találkozott a brit kormány
két képviselőjével Brüsszelben, de nem sikerült megállapod-
niuk az egyeztetések megkezdésének pontos dátumáról, illetve
a tárgyalások menetrendjéről. A felek végül abban egyeztek
meg, hogy a héten folytatódnak a technikai szintű tárgyalások.

Az eredeti tervek szerint június 19-én kellene megkezdőd-
nie a Brexit-tárgyalásoknak, de az előrehozott brit választások
eredménye, a konzervatív párt vereséggel felérő győzelme
miatt nagy a bizonytalanság, hogy sikerül-e tartani a menet-
rendet. (MTI)

Sürgős a Brexit-tárgyalások megkezdése



viszonyítva többen adtak vért, de
ez nem jelenti azt, hogy elégedet-
tek lehetünk, mert ingadozik a vér-
adók száma. Például múlt pénteken
69-en adtak vért, viszont hétfőn
már csak 34-en. Minden csütörtö-
kön egy kollégáimból álló csapat
Dicsőszentmártonban, a járóbeteg-
rendelőben fogadja a véradókat.
Időnként Szászrégenben is van erre
lehetőség. Ezen a hétvégén, június
17-18-án Kolozsváron leszünk, a
város központjában. Az Untold
fesztivál szervezőivel kötött meg-
állapodás értelmében azok a fiata-
lok, akik vért adnak, egynapos
belépőt kapnak a fesztiválra. 

– Napi hány véradóra van szük-
ség ahhoz, hogy eleget tudjanak
tenni a kórházaktól érkező kérések-
nek?

– Ahhoz, hogy eleget tegyünk a
kórházak vérszükségletének, na-
ponta 60 személy kellene vért
adjon; általában év végén, amikor
mérleget készítünk, összességében,
napra leosztva kijön ez a szám, vi-
szont hangsúlyozom, hogy nem
konstans a véradók száma, vannak
időszakok, amikor csökken, pél-
dául nyáron a szabadságok és az
egyetemi vakáció idején. Ám a ké-
réseknek ilyenkor is eleget kell
tenni. A központban megfordulók
egy része visszatérő véradó, akik
rendszeresen, azaz évente öt alka-
lommal adnak vért, mert a törvény
értelmében a férfiak évente ötször
adhatnak úgy, hogy két alkalom
között legalább hatvan napnak kell
eltelnie. A nők évente négyszer él-
hetnek ezzel a lehetőséggel. Van-
nak, akik abból a megfontolásból
adnak vért, hogy ezáltal kórházban
lévő családtagjaikat, ismerőseiket

mentik meg. Örömmel vettük tudo-
másul, hogy az utóbbi időben egyre
több fiatal jön el. Fontos tudatosí-
tani, mennyire fontos a rendszeres
véradás. Ha mindenki évente két-
szer-háromszor adna, nem szembe-
sülnénk vérhiánnyal, és nem kellene
műtéteket elhalasztani emiatt.

– A közösségi oldalon elég gyak-
ran látni, hogy a beteg hozzátarto-
zói mozgósítják az ismerősöket
véradásra, mert egy-egy adott vér-
csoportból hiány van...

– Fontos tudni, hogy a véradók
biztosítják a folyamatos vérellátást,
azt, hogy a kórházaknak mindig
elegendő vérmennyiség álljon a
rendelkezésükre. Marosvásárhe-
lyen ez még inkább lényeges, hi-
szen egyetemi klinikai központ
lévén szinte minden típusú műtéti
beavatkozásra sor kerül, itt műkö-
dik a Szív-, Érrendszeri és Transz-
plantációs Intézet, valamint a
Hematológiai Klinika, az ezekben
végzett beavatkozások pedig jelen-
tős mennyiségű vért igényelnek.
Hetente több száz egység vérre van
szükség a kórházakban. Az Rh-ne-
gatív faktorú vérből van hiány, ez
jóval ritkább. Viszont van egy nyil-
vántartásunk az Rh-negatív dono-
rokkal, akiknek a beleegyezését
kérjük, hogy szükség esetén felve-
hessük velük a kapcsolatot. A kö-
zösségi oldalakon gyakran
mozgósítanak, amikor valakinek
vérre van szüksége, de mindig tá-
jékoztatjuk a hozzátartozókat,
hogy ha a páciensnek hosszabb
ideig folyamatosan van szüksége
vérre, nem a legszerencsésebb, ha
például egyszerre harmincan jön-
nek vért adni. Marosvásárhely re-
gionális központ, az itt kezelt
páciensek az ország minden részé-

ről érkeznek, ezért együttműkö-
dünk a környező megyékben mű-
ködő kisebb központokkal, hogy
szükség esetén segítsenek. E me-
gyékből a betegek jó részét a ma-
rosvásárhelyi regionális sürgősségi
kórházban kezelik, így a kisebb
vértranszfúziós központok, mint a
hargitai, a kovásznai vagy a besz-
tercei, szükség esetén kisegítenek
vérrel. Egy egység teljes vér, amit
egy donortól leveszünk (450 ml),
három betegen segíthet, hiszen
három komponensre bontható.

– A véradóknak bizonyos előírá-
soknak kell megfelelniük. Ki nem
adhat vért? 

– Van egy sor feltétel, aminek a
véradó eleget kell tegyen, hiába
szeretne segíteni, ha egészségi
szempontból ez nem lehetséges. Az
lehet donor, aki nem szenved sem-
miféle krónikus betegségben, nem
esett át sebészeti beavatkozáson az
utóbbi évben. A várandós nők, il-
letve azok, akik még anyatejjel táp-
lálják gyermeküket, nem adhatnak
vért. A testsúly is szempont, az 50
kg feletti nők lehetnek véradók, a
férfiaknál az alsó határ 55 kg. A
vérnyomás is megfelelő kell le-
gyen, azaz 120/80 körül, de mind-
ezt ellenőrzik véradás előtt. A
véradásra önként jelentkezőket
orvos vizsgálja meg, a mintacsö-
vekbe levett vért utólag tesztelik. 

A véradás egyben szűrővizsgá-
lat is, tehát a donor egy átfogó vér-
képet kap kézhez, ami az egészségi
állapotát tükrözi. A véradóknak
ugyanakkor hét étkezési utalvány
jár, a véradás napján szabadnapot
kap a munkahelyén, valamint egy
hónapig 50 százalékos kedvez-
ményt a helyi tömegközlekedési
eszközökön.

Ami nem megy, nem kell eről-
tetni. Például a magyar futballt. És
a románt. De maradjunk az előbbi-
nél. Óriási pénzeket fektettek bele,
és mégis történelmi vereséget pro-
dukált. Furcsa különben, hogy ne-
künk ezt a jelzőt hosszú évszázadok
óta majdnem mindig vereséghez,
veszteséghez, tragédiához kell tár-
sítanunk. Győzelemhez alig. Vagy
ha mégis, az nem labdarúgás. Il-
letve voltak egykor a legendás Pus-
kásék, de az ő történelmi vereségük
világbajnoki döntőben következett
be! Most Andorra válogatottjától
kapott ki selejtezőn a dédelgetett
nemzeti tizenegy. Egy törpeállam
focistáitól. Törpe, törpe, de törpe-
ként a legnagyobb Európában!
Nem mindegy az! Az andorrai her-
cegségnek 76.000 polgára van ám!
Nem tízmillió, mint Magyarország-
nak, de ez se semmi! Csupa derék,
potenciális futballista! Vélem is
hallani a törhetetlen optimisták ér-
velését. Akkor hát nem is árt némi
további számítást végezni, csak úgy,
durván, hogy reálisabban lássunk.
Ott is, mint általában a világ szá-
mos országában, több a nő, mint a
férfi, tehát őket leválasztva, poten-
ciálisan marad 35.000. Ezeknek
mintegy ötöde nyugdíjas lehet, kie-
sik a számításból újabb hétezer.
Zárjuk ki azokat is, akik még aktív
dolgozók, de már 40 fölöttiek. Meg-
tehetjük, hiszen az andorrai váloga-
tott legidősebb játékosa ezen a
meccsen 38 éves volt. Ilyen szinten
nagyon ritkán jöhetnek szóba a ne-
gyedik X-et taposók. Amint betöltöt-
tem a hetvenet, én is kezdtem
kimaradni a Pressing kezdőcsapa-
tából. (Meg is érezték, de az egy
más történet!) Folytassuk csak a
megkezdett számsort. A kiskorúakat
is ki kell vonnunk az andorrai össz-
létszámból. Ez is vagy 15 százalék.
A fennmaradó 16.000 polgár két-
harmada feltételezhetően nem spor-
tol hivatásszerűen, sőt talán
versenyszerűen sem. Újabb kivo-
nás: az eredmény hatezer. Ebből ott
fenn, a Pireneusokban sokan a
hegymászásnak, alpinizmusnak hó-
dolnak, vannak, akik kocognak, ke-
rékpároznak. És síznek is persze. Az
olimpiákon mindeddig úszásban,
atlétikában, sportlövészetben, tor-
nában képviselték a sportolók az or-
szágot. A tánc is sokat elvon a
versenysporttól. Sőt még a bikavia-
dal is magához édesget párat a rá-
termettekből. Üsse kő! Vagy ezer,
netán pár száz fő akad még, akikből
kiválasszák a futballválogatottat.
Legalábbis elméletileg. Tény, hogy

most nyertek. Történelmi győzelem!
Gratulálunk nekik, megküzdöttek
érte. Anélkül, hogy túlfizetett profik
lennének. Szívvel-lélekkel, életre-
halálra harcoltak. Talán szabadna-
pot is kaptak ennek fejében. Ki-ki a
saját munkahelyén, mert, mind
mondják, nem a sportból élnek.
Annál lesújtóbb a mi aranylábú fia-
ink kudarca. Óriási blama, nincs
mit szépíteni. Egyes román sportla-
pok szerint ez némi gyógyír az itte-
niek lengyelországi vereségére.
Lám-lám, valamire mégiscsak jó
volt az andorrai mérkőzés. Még ha
ott helyben nem is telt be a hárome-
zer férőhelyes lelátó. Különben
tiszta szerencse, hogy a szirtek közti
szűk völgyben találtak egyáltalán
szabad teret egy ilyen sportpályá-
nak. A magyar szurkolók persze
nem érezték szerencsésnek magukat.
Mindennek leszidták a focistákat.
Szegény fiúk állítólag nagyon le is
vannak törve. Kivételesen nekünk is
megadatott a szerencse, hogy élő-
ben láthattuk a mérkőzést. Éppen
akkor nem kódolták az M4-es csa-
torna adását. Bár ne tették volna!
Bosszankodtunk, szégyelltük ma-
gunkat. Ez a szellemcsatorna
egyébként, amely akár egy látomás,
hol el-, hol meg feltűnik hirtelen,
nem hazudtolja meg önmagát. Ami-
kor igazán figyelemreméltó nemzet-
közi versenyt közvetít, továbbra se
hagyja, hogy mi, határon túli ma-
gyar nézők követhessük az esemé-
nyeket. Ha a magyar állam a
sportba és ezen belül a labdarú-
gásba akkora befektetéseket tud
megengedni magának, amekkorák-
ról mindegyre hallani és olvasni
lehet, egy keveset arra is fordít-
hatna az anyaországon kívüli sport-
rajongók örömére, épülésére, hogy
fedezze a közszolgálati tévécsator-
náknak a szóban forgó sportügyi,
tévéközvetítési jogdíjakat is. Közel-
ről se lehet akkora összegekről szó,
mint amennyibe például a szapo-
rodó stadionok, focipályák, futball-
akadémiák kerülnek. Ami a
szlovákoknak nem gond (olykor az
ő tévécsatornájukon nézhetünk egy-
egy érdekesebb meccset!), az talán
a magyar költségvetést se vinné
végelgyengülésbe. Ha a labdarúgás
úgyis ilyen kritikus állapotba került,
halovány vigaszként a népes erdélyi
szurkolótábor megérdemelné, hogy
végre korlátozások nélkül, magyar
közvetítésben az M4-es csatornán
követhesse a versenysport jelentős
történéseit. Természetesen nem csak
azokat, amelyek a futballal kapcso-
latosak. (N.M.K.)
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ellenszegülő véleményüket. A tá-
madásba bevonták a belügyminisz-
térium, a védelmi minisztérium, a
SRI erőit, illetve több mint 10.000
bányászt és az ország különböző
pontjairól érkezett más munká-
sokat.

A támadásra 1990. június 13-án
került sor. Ennek során 4 személyt
halálos lövés ért, 3 személyt tűz-
fegyver sebesített meg, 1.388 sze-
mélynek testi vagy pszichikai
épsége sérült, politikai okokból
1.250 személyt fosztottak meg sza-
badságjogaiktól.

A hatóságok támadása június 14-
én és 15-én folytatódott, a Buka-
restbe vitt bányászok és munkások
feldúlták az ellenzéki pártok szék-
helyeit, bántalmazták a lakosságot,
agresszív tetteikről készült felvéte-
lek bejárták a világsajtót.

Mindez a vádlottak manipulatív
és diverziókeltő cselekedeteinek
eredményeképpen történt, ugyanis
elhitették a lakossággal, hogy az
Egyetem téri tüntetés ‘legionárius
lázadás’, a tüntetőket pedig huligá-
noknak nevezte az ország elnöke –
idézik fel az ügyészek. A tüntetők
százait törvénytelenül megfosztot-
ták szabadságuktól több napra,
fogva tartásra nem megfelelő helyi-
ségekbe zárták őket – áll a vádirat-
ban.

A bányászjárás ügyiratcsomója
413 kötetből áll, a vádirat 2.000
lapot tartalmaz.

A katonai ügyészség tájékozta-
tása szerint a bizonyítékok össze-
gyűjtéséhez 46 gyanúsítottat, 1.388
sértettet, a sértettek 146 hozzátarto-
zóját és 589 tanút hallgattak ki.

Az ügyet a Legfelsőbb Bíróság
tárgyalja. (Agerpres)

Iliescu és Roman 
is bíróság előtt

(Folytatás az 1. oldalról) Erről jut eszembe

Elfogadta a képviselőház az RMDSZ törvénykez-
deményezését, amely jelentősen csökkenti a bürokrá-
ciát a mezőgazdasági ügyintézésben – tájékoztat
közleményében a szövetség. „Az elmúlt parlamenti
mandátumban iktattuk kezdeményezésünket, amely a
termelői igazolványok érvényességét egyről öt évre
hosszabbítaná meg. Ezt ma döntéshozó fórumként
megszavazta a parlament alsóháza. Ez azt jelenti,
hogy a gazdáknak nem kell minden évben újabb ér-
vényességet szerezniük igazolványaiknak, de minden
évben be kell vezetniük termelői adataikat, így ez az
előírás megkönnyíti a gazdák dolgát” – idézi a közle-
mény Korodi Attilát, az RMDSZ képviselőházi frak-
cióvezetőjét.  Az RMDSZ Hargita megyei szenátora,
Tánczos Barna, a jogszabály egyik kidolgozója hang-

súlyozta, szenátori mandátumai alatt, a csíki gazdák-
kal folytatott egyeztetéseket követően olyan jogsza-
bály-módosítást kezdeményezett a parlamentben,
amely az általuk felvetett problémákra nyújt megol-
dásokat. 

„A ma elfogadott javaslat konkrét problémát orvo-
sol, abban segít a kis, háztáji gazdaságokat működte-
tőknek, hogy terményeiket kevesebb bürokráciával
értékesíthessék. Törvénytervezetünket a vita folya-
mán többször is elutasították a szakbizottsági munká-
latok alatt, de a parlamenti ciklus végére sikerült
megszerezni az elfogadásához szükséges többséget”
– mutatott rá Tánczos. Amennyiben az államfő kihir-
deti a törvényt, az 2018. január elsejétől lép hatályba.
(Agerpres)

Könnyebb lesz a mezőgazdasági ügyintézés

Ma van a véradók világnapja

Costin Soare gitárművész tegnap országos turnéra
indult, a koncertkörút keretében pedig Marosvásár-
helyre is ellátogat. A Bachtól a Beatlesig című turnét
a Kitharalogos Kulturális Egyesület szervezi, főtámo-
gatója pedig a szászrégeni Hora hangszergyár. Az
egyik legelismertebb hazai gitárművész igencsak sok-
oldalú muzsikus, a repertoárja a régi zenétől (amelyet
lanton játszik) a kortárs zenéig terjed. 

A turné zenei kínálata a Bach által szerzett – és gi-
tárra á-mollban átírt – g-moll Lantszvitjének (BWV
995) táncaitól indul, és a hangszer történetét a külön-
böző szerzeményeken keresztül átívelve érkezik a hu-
szadik század stilisztikai sokszínűségébe. Utóbbi
tartalmazza a világhírű Beatles együttes Yesterday és
Michelle című dalait (a huszadik század egyik legje-
lentősebb japán zeneszerzője, Toru Takemitsu átdol-
gozásában); az olasz Carlo Domeniconi Koyunbaba
című, erős keleties ízzel rendelkező szerzeményét, az
egyik legszebb, gitárra írt darabot; az Alfonsina y el
mar című dél-amerikai dalt, a híres Missa Criola szer-
zője, Ariel Ramirez művét; valamint a világhírű, A
Night in Tunisia című dzsesszdarab Roland Dyens
francia gitárművész által szerzett átiratát.

Costin Soare gazdag gitár- és lantművészi, illetve
pedagógusi karrierrel rendelkezik: a bukaresti Dinu
Lipatti zeneakadémia professzora, az Országos Zene-

művészeti Egyetem tanára, a Serile de chitară nem-
zetközi gitárfesztivál művészeti igazgatója. Utóbbi
szemle immár a hatodik kiadását érte meg, és kereté-
ben a nemzetközi gitárművészet elitje koncertezik.
Costin Soare három országos turnén vesz részt folya-
matosan, két kamarazenekar tagja, a gitárművészet fá-
radhatatlan népszerűsítője.

A Kitharalogos egyesület az ország tizenhárom
fontos városában, illetve turisztikai központjában
szervezi a turnét, amelynek keretében a művész több
hangszeren is játszik. Ezeknek egyike Alexandru Ma-
rian gitárkészítő mester alkotása, a másik pedig a
Hora hangszergyár által kimondottan erre a koncert-
körútra készített gitár. Utóbbit a turné zárókoncertjén
egy nagyon fiatal, gitárművészetet tanuló tehetségnek
adományozzák. A repertoár gazdagsága és átfedései
nagyszerűen ötvözik a klasszikus zenét a régi, illetve
a népzenével, valamint a pop és rock műfajokkal, meg-
villantva ennek a Berlioz által „miniatűr zenekarnak”
nevezett hangszernek az intimitását és sokoldalúságát.

A koncertkörút állomásai: Jászvásár, Marosvásár-
hely, Beszterce, Tescani, Szászrégen, Szászmedgyes,
a törcsvári kastély, a Peles-kastély, Piteşti, Ploieşti,
Buzău, Craiova és Bukarest. A marosvásárhelyi kon-
certre június 16-án, pénteken este 7 órakor kerül sor
a főtéri Toldalagi-palotában (a Népművészeti és Et-
nográfiai Múzeumban). A belépés ingyenes, részvétel
a szabad helyek számának függvényében.

Kaáli Nagy Botond

Bachtól a Beatlesig

(Folytatás az 1. oldalról)
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A hét végén ünnepelte Szováta a szá-
mára hírnevet szerző Medve-tó kelet-
kezésének 142. évfordulóját.
Tizenhét éve az önkormányzatra
hárul a szervezői szerep és feladat, az
idei programsorozat pedig bebizonyí-
totta a munkacsapat képességeit.

Igen gazdag, színes és nagy tömeget meg-
mozgató háromnapos rendezvényen van túl a
fürdőváros, ám a siker a munka mellett a gyö-
nyörű hétvégi időnek is betudható – ismerte
el a polgármester. A péntek hagyományosan
a gyermekek és ifjak napja, amolyan eltoló-
dott gyermeknap: a kicsik, elemisek, általá-
nos iskolások játékos programokban vettek
részt, vonatoztak, buborékokat fújtak és gye-
rekfitnesznek örülhettek. A középiskolások is
szórakozhattak, megmutathatták tudásukat,
ügyességüket, tehetségüket különböző prog-
ramokban, kézilabdában, teniszben, női foci-
ban. Természetesen a nap része volt a
hagyományos gulyásfőzés is, majd délutánra
a színpadok köré sereglettek a gyerekek, ifjak
és felnőttek is, hisz a koncertek kaptak teret:
elsőként a Sószórók, majd a középiskola
együttese, a DK Band – ez utóbbi előzene-
kara volt a magyarországi Hooligans esti fel-
lépésének, amelyet már több száz ember
élvezett a nagyszínpad előtt.
Szombati fesztivál

Szombaton reggel huszárok ébresztették a
lakosságot, a gyergyószentmiklósi mazsorett-
csoport és a parajdi fúvószenekar is felvonult
a város főutcáján, majd a sportpályán kora
délelőtt elkezdődött a gasztronómiai feszti-
válnak nevezett gulyásfőző verseny, amelyre
a település vállalkozásai, civil szervezetei,
baráti körei mellett az önkormányzat is bene-

vezett. Míg a csapatok saját receptjeik szerint
kevergették a hozzávalókat az üstökben és
bográcsokban, a sportcsarnokokban öttusa-
és lábteniszbajnokságok zajlottak, a közeli
erdők csendjét pedig motokrosszverseny zaja
verte fel. Szombat délutánra már igazi fesz-
tiválhangulat kerekedett a sporttelepen, ami-
kor elkezdődött a magukat erősnek vélő
férfiak és nők versenye, amelyet végül a húsz-
éves Majla Róbert nyert meg, újrázva a tava-
lyi győzelem után. Eközben kézművessátorba
is várták a pedagógusok a gyerekeket és fel-
nőtteket, akik a Medve-tavat ábrázoló keretes
üdvözlőlapot készíthettek, s ha már Medve-
tó, akkor nyilván medvét, békát, gólyát is haj-
togathattak, ragaszthattak papírból. A sátrat
szép számban látogatták, egy adott pillanat-
ban az öttusázó gyerekek is ellepték a pályát
és a sátor környékét, ahol nemcsak kézmű-
veskedni lehetett, de a Tinkerbell gyermek-
ház lakóinak tett csekély adomány fejében
arcfestésre is beülhettek, míg a szülők közben
a szomszédos ökumenikus keresztény sátor-
ban a lélekre figyelhettek, napi üzeneteken
elmélkedhettek. Mindeközben délutánra el-
készült a falnivaló, a zsűri megítélte a legpü-
résebb, leghagyományosabb, legkozmásabb,
legédesebb, legköltséghatékonyabb, legifjú-
ságibb ételeket. A legjobbaknak az Artemob
és Palos, a huszárok és a tűzoltók főztjét ta-
lálták, a legszebb tálalás Kátai Zsuzsa és csa-
pata keze munkáját dicséri, a Medvék pedig
különdíjat kaptak, amiért finom töltött ká-
posztát főztek, de méltán volt nagy az érdek-
lődés a Hochland tejfeldolgozó helyi
vállalatának sátránál: minden évben ez a csa-
pat három jókora üst túrós puliszkát főz. Idén
gulyást is készítettek, így csak kétszer telt
meg üstjük aranysárga lisztből készült, tejföl-
lel és túróval jól megízesített étekkel, amely

f e l k a r i k á z o t t
zöldhagymával
megszórva pilla-
natok alatt elfo-
gyott. Az
ennivalót a csa-
patok kiosztották
a tömegben, az
ebből befolyó
adományt min-
den évben jóté-
kony célokra
fordítják a szer-
vezők, idén a
helyi Szent Jó-
zsef Gyermekott-
hon lakóinak
szereznek belőle
örömet. Aki meg
nem kedveli az
effajta étkeket,
még válogatha-

tott is: több mint kétmázsás ökröt húztak
nyársra, míg a sörsátrak alá nemcsak hűsölni
menekültek az emberek a napsütés elől hideg
csapolt sör és egymás társaságába, hanem ta-
lálhattak mindenféle sültet és finom savanyú-
ságot, hosszan sorakozott itt, mi
szem-szájnak ingere. De a gyerekek sem ma-
radtak nyalánkság nélkül, s ha már ezzel is
jóllaktak, friss idénygyümölcsöt kóstolhattak,
majd a patakon túl valóságos gyermekváros
várt rájuk ugrálóvárakkal, vonatokkal, autók-
kal, erőmérő gépekkel, de az ügyesebbek
íjazni is tanultak.

Miután délben a marosvásárhelyi Corax
csapott a húrok közé, a helyi Sasok taek-
wondo-bemutatót tartott, fellépett a mazso-
rettcsoport, késő délután ismét felcsendült a
zene, a kisszínpad előtt százak gyűltek össze
pillanatok alatt gyönyörködni a „törpikék”
táncában, és ennél még többen a nagyszín-
padnál, ahol a magasban és a fűben is táncra
perdültek a zumba dallamaira, majd a latin
táncok kedvelői mozgathatták meg csípőjü-
ket és végtagjaikat. Estére felforrósodott a
hangulat, előbb a Randi néven ismert román
énekes, majd az est fénypontjaként a nigériai
származású, svédországi Dr. Alban lépett a
színpadra mintegy kétezer néző előtt, műso-
rát és a szombati napot pedig az önkormány-
zat által biztosított meglepetés tűzijáték zárta.
Népi délután

A harmadik napon – Szentháromság vasár-
napja lévén – délelőtt a helyi katolikus kö-
zösség búcsújára került sor, de a településen
átvonuló Szakrális maraton résztvevőit is fo-
gadták, és látogatni lehetett az imasátrat is.
De azért nem maradtak el a sportrendezvé-
nyek sem, kispályás fociban és sakkban mér-
kőztek meg a benevezettek, a kéz-
művessátorban pedig a huszárok szervezték
a tevékenységeket.

Délután a sporttelep nagyszínpadját a nép-
tánc, népzene vette birtokba, ilyenkor van a
hagyományos népművészeti fesztivál, min-

den korosztály egy közös műsor keretében
köszönti az ünnepelteket: a tavat, a várost és
a lakosságot. A hétvégi programban szín-
padra léptek az óvodások, napközisek és ele-
misek, mindannyian mesét, gyermekjátékot
fűzve, furulyaszóval „fűszerezve”, majd a
Domokos Kázmér és az S. Illyés Lajos iskola
csoportjai és néptáncosai. Ezt követően az ál-
talános iskolások Sirülők néptánccsoportja és
az ifjúság néptáncosait felvonultató Bokréta
együttes gyönyörködtette a nézőket, ezután a
Mezőhavas népi zenekar nótaműsorát élvez-
hették az érdeklődők. A hétvégi programso-
rozatot „könnyebb” műfajú koncerttel zárták
a szovátaiak: az est díszvendége az X-Fak-
tor-győztes Danics Dóra énekest is színpadra
állító Cimbaliband volt.
Két rendezvény is megfér egy évben

A Medve-tó 1875. május 27-én délelőtt ke-
letkezett a feljegyzések szerint, és azóta meg-
határozó tényezője a településnek és
térségének, erre épül mai fő iparága, a turiz-
mus is. De nemcsak ezért fontos, hanem azért
is, mert egyedülálló a világon, sokan ismerik
gyógyhatásait, nem beszélve arról a kellemes
érzésről, amit akkor nyújt, amikor június
végén megnyílik, és meg lehet fürödni benne
– mondta el Fülöp László Zsolt polgármester.
A tó „születésnapját” május utolsó vagy jú-
nius első hétvégéjén szokták tartani, de idén
a ballagás és a pünkösdi búcsú miatt elhalasz-
tották. A város 2000 óta szervezi az ünnepsé-
geket: kezdetben a fürdőtelepen rendezték a
turizmus fellendítése érdekében, de az évek
során sokat fejlődött, kinőtte magát, ezért
elégséges hely hiányában leköltöztették a
sporttelepre, s mára igazi városnapi forga-
taggá, fesztivállá nőtte ki magát. A kilátoga-
tók zöme szovátai és sóvidéki, de vannak
turisták is. A fürdőtelepről „levitt” rendez-
vény pótlására szervezik ott az őszi tökfesz-
tivált, és a két esemény élményt tud nyújtani
a helyieknek és turistáknak egyaránt – véle-
kedett az elöljáró.

142 éves a Medve-tó
Fesztivállá nőtt születésnapok

Titkos ajándékot rejt a szürke szem-
pár. A fentről megérintettek szabad-
sága tükröződik benne, miközben

pontos, fegyelmezett munkára utasítja az
öreg ujjakat. A 75 éves férfi – aki ragaszko-
dott hozzá, hogy neve és lakhelye ne kerül-
jön a nyilvánosság elé – sok évtizede
gyógyít. Beteg végtagokat tesz helyre, nyak
és hát fájdalmán enyhít. Senki nem okította
erre, nem is olvasott sokat utána, egyszerűen
csak kapta, és elfogadta a ritka tudást.

A pár lépésnyi tér szoba és konyha egy-
szerre. Az ősz hajú férfi a fal mellett ül az
ágyon, felesége a kagylónál állva mosogat,
közben mindegyre bekapcsolódik a beszél-
getésbe. A múlt század megannyi mozaikda-
rabkája – törpés porceláncsésze,
fűszertartók, díszes falióra – hívja mind-
egyre magára a figyelmemet a szűk térben.

– A nyolcvanas évek végéig autószerelő-
ként dolgoztam. Egy Daciát szereltem
éppen, amikor nagyon megütöttem a dere-
kam. Kórházba kerültem. Azóta nem tudok
járni – kezdte történetét az ősz hajú gyó-
gyító.

– Két hete volt beutalva, amikor telefonál-
tak a kórházból, hogy vigyek be neki egy pár
cipőt és egy botot. Azt mondták, soha többet
nem fog lábra állni – csuklott el a piros
arcú, nyílt tekintetű asszony hangja. 

– Ne sírj már megint – utasította rendre
szelíden a férfi, aztán tovább mesélt. – Négy-
féle diagnózist állítottak fel, most nem soro-
lom. Hónapokon keresztül kezeltek, nemcsak
itthon, hanem Magyarországon is. Ott, a bu-

dapesti Semmelweis Egyetem ortopédiai kli-
nikáján ismerkedtem meg Horn Gyula mi-
niszterelnökkel. Egy kórteremben voltunk a
kilencvenes évek elején. Nagyon fájtatta a
nyakát, és én megmasszíroztam. Utána job-
ban érezte magát, és amikor a vonattal ha-
zautaztam, külön kocsit rendelt nekem, hogy
senki ne zavarjon.
Pedig mondtam, hogy
erre semmi szükség.

– Mióta foglalko-
zik masszírozással? –
kérdeztem.

– Régóta. Már akkoriban is, amikor még
kicsi volt a lányunk. De akkor határoztam el,
hogy másokon is segíteni fogok, amikor le-
bénultam. Nem tanultam sehol ezt a tudo-
mányt, magától jött. Amikor valaki belép
hozzánk, ránézek, és már tudom, mi a baj.
Olyan betegem is volt, aki két éve nem tudta
megmozdítani a kezét. Aki járt nálam, má-
soknak is ajánl. Még Norvégiából is volt
vendégem. Van úgy, hogy hetekig nem jön
erre senki, de ha felsorakoznának azok, aki-
ket megmasszíroztam, Csíkszeredáig érne a
sor. Gyakran jönnek sportolók, van, amikor
ismertebb személyiség is. De én soha nem
kérdem, hogy ki az, mi az. Csak ráteszem a
kezem, aztán minden megy magától. 

– Egyszer leestem a létráról, akkor is ő
tette helyre a lábam – nézett fel újra a mun-
kából az asszony. – Egyszer éjjel egy órakor
hoztak egy illetőt Szovátáról. Quaddal bal-

esetezett, kiment a válla. A férjem rajta is se-
gített. Másnap jött is vissza a férfi, hozott ci-
garettát, kávét, üdítőt. 

– Nem kér pénzt a masszírozásért? – szól-
tam közbe. 

– Nem kell nekem olyasmi. Egy csomag
szivarral beérem. De részeg emberrel nem

állok szóba. Az elve-
szi az energiámat. 

– Mindenkin
segít, csak magán
nem tud – jegyezte
meg keserűen az

asszony. – Harminc éve rendezem, én húzom
fel az ágyból, én teszem fel a biciklijére.
Amikor lebénult, azt mondták, csak spekulál,
mert nem akar dolgozni. Nagy nehezen be-
tegnyugdíjazták. 

– Már megint óbégatsz – nézett rá derű-
sen a férfi, aztán arról mesélt, hogy egyszer
természetgyógyásznál is járt, de az sem tu-
dott vele mit kezdeni.

– Azt mondta, menjek haza, mert nekem
több energiám van, mint neki – mosolyodott el.

– Mindig itt éltek? – tettem fel az újabb
kérdést.

– Pár éve költöztünk ebbe a faluba – vette
át a szót az asszony. – Korábban a városban
laktunk, tömbházban. Ott jó volt, sokat se-
gítettek a szomszédok. Úgy vette meg a fér-
jem ezt a házat, hogy nem is sejtettem, mit
forgat a fejében. Nagyon leromlott állapot-
ban volt az épület, még békák is laktak

benne. A felújítást a tetőtől kellett kezdeni.
Lassan aztán rendbe raktuk. A férjem va-
kolta a falat, négykézláb ragasztotta a pad-
lócsempét. 

– Ki szokott mozdulni? – fordultam újra
a férfi felé.

– Persze, mindennap bemegyek biciklivel
a városba. Ma is indultam volna, csak esik
az eső. A piacra járok bevásárolni. Nem
férek be az asztalok közé, úgyhogy csak
megállok a bejáratnál. Mindig kerül valaki,
aki segít. Én odaadom a pénzt, és megveszik
nekem, amit kérek. 

– Jó sok mindent kérsz. Azt is, amit nem
kell – simogatta meg tekintetével az asszony
az ágyon ülőt. – Öt járműve is volt az évek
során. Az egyik elektromos biciklit egy vá-
sárhelyi alapítványtól kaptuk, de az nem
bírta az itteni köves utat. A vejünk testvére
is hozott egy mozgássérülteknek való kerék-
párt. De én mindig félek, amikor elmegy itt-
honról. Négy balesete volt eddig, hála
Istennek, mindig megúszta.

Beszélgetésünk végén a családra terelő-
dik a szó. A házaspárnak egyetlen lánya és
három unokája van, egy éve megszületett a
dédunokájuk is.

– Az egyik unokánk ért a masszírozáshoz,
de nem foglalkozik vele – árulta el távozá-
som előtt az asszony. Lassan léptem ki az
emlékekkel teli, titkos tudást rejtő otthon aj-
taján. Nem fogtunk kezet beszélgetőtársam-
mal távozásom előtt, de a mélybe látó,
szürke tekintet közelségét még jó ideig érez-
tem.

Az érintés ajándéka

Gligor Róbert László

A gazdag programkínálat és jó idő tömegeket vonzott a színpadok elé Fotó: Gligor Róbert László



Üzleti fórumot tartott Marosvásárhelyen a
Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. marosvá-
sárhelyi irodája, amelyen magyarországi és
hazai mezőgazdasági gép- és eszközgyártók
és -forgalmazók helyi, főként mezőgazdasági
vállalkozókkal találkoztak. A fórumra, ahol a
Maros-mezőségi Gazdaságfejlesztési Progra-
mot ismertették, közel százhúsz vállalkozó
és gazdálkodó regisztrált, a Pro Economica
Alapítvány meghívottként vett részt.

Mint ismeretes, Magyarország kormányának támo-
gatásával a marosvásárhelyi Köpeczi–Teleki-házban
május 19-én indult el a Maros-mezőségi Gazdaság-
fejlesztési Program. A projektet akkor Magyar Le-
vente, a magyar Külgazdasági és
Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős
államtitkára és Kelemen Hunor szövetségi elnök is-
mertette, amelyről lapunk részletesen beszámolt. 

A Kárpát-medence más régióiban – Kárpátalján és
Vajdaságban – már működő program Erdélyben a
százmilliárd forintos nagyságrendet is eléri. A támo-
gatási keret kezdetben egymilliárd forint, amelyre
Maros megye mezőségi övezetében élő vállalkozók
és gazdálkodók vissza nem térítendő támogatásra
pályázhatnak. A gazdák földterületek telekelésére,
továbbá mezőgazdasági gépek és eszközök vásárlá-
sára, a kis- és közepes vállalkozók pedig vállalko-
zásfejlesztésre pályázhatnak. A telekelési támogatás
százszázalékos, egy pályázó maximum 1 575 lej
összegű támogatásban részesülhet és legfeljebb 10
ha mezőgazdasági rendeltetésű földterület telekelé-
sére kaphat támogatást. A mezőgazdasági gépek vá-
sárlására és a kis- és középvállalatok fejlesztésére 25

százalékos önrészt kell biztosítani. Gépvásárlásra egy
pályázó maximum 67.500 lej összegű támogatásban
részesülhet. 

Az üzleti fórumról Kozma Mónika, a Pro Econo-
mica Alapítvány ügyvezető igazgatója nyilatkozott la-
punknak.

– Nagy érdeklődés övezete az üzleti fórumot, hi-
szen a meghívásra 116 vállalkozó és gazdálkodó re-
gisztrált. Érthető az érdeklődés, hiszen Maros megye
mezőségi részén egy ígéretes gazdaságélénkítő min-
taprogram indul, amelynek keretében egymilliárd fo-
rintnyi támogatás áll rendelkezésre. A szóban forgó
övezetben – a Maros folyó és a megye Kolozs és
Beszterce megye határa által közrezárt részen – 40
önkormányzat található a megye 102 önkormányza-
tából. A fórumra összeállított prospektusban 16 olyan
magyarországi cég szerepel, amelyek mezőgazdasági
gépeket, eszközöket gyártanak, illetve forgalmaznak.
Közülük hatan vettek részt a találkozón és ismertették
ajánlataikat. A helyi forgalmazók közül kettő jelent a
találkozón. A fórum tehát egy olyan szakmai megbe-
szélés volt, ahol a gazdák és vállalkozók tapasztalat-
cserét folytathattak a mezőgazdasági gépeket és
eszközöket forgalmazókkal. Míg az üzleti fórumot
megelőzően legtöbben a telekelési támogatások felől,
addig a fórumon leginkább a gépvásárlás iránt érdek-
lődtek – fogalmazott az ügyvezető igazgató.

A pályázati kiírások, a pályázati feltételek és a
részletes útmutatók előreláthatólag a jövő héten
kerülnek fel a Pro Economica Alapítvány
www.proeconomicaalapitvany.ro honlapjára. Az ér-
dekeltek az alapítvány székházában, a marosvásárhe-
lyi Teleki–Köpeczi-házban – Forradalom utca 1. szám
– alatt is érdeklődhetnek. Az alapítvány munkatársai
a pályázatírással kapcsolatos valamennyi információ-
ról tájékoztatnak és segítséget is nyújtanak. 

Csütörtöktől eltörlik 
a roamingdíjakat az EU-ban

Csütörtöktől, június 15-től belföldi díjszabás sze-
rint fizetik a külföldi országokban történő telefonos
beszélgetéseiket és sms üzeneteket az Európai Unió
állampolgárai – tájékoztatott hétfőn az Országos Hír-
közlési Hatóság (ANCOM). „2017. június 15-étől az
Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség terü-
letéről roaminghelyzetben történő telefonbeszélgeté-
seket, szöveges üzeneteket és az adathasználatot a
belföldi díjcsomagból vonják le. Ezek elhasználása
után romániai díjszabás szerint történik a számlázás,
de a méltányos felhasználás alapján” – áll az
ANCOM közleményében. Az új feltételek a 2017. jú-
nius 15. előtt megkötött, roamingszolgáltatást tartal-
mazó szerződésekre is érvényesek.

A Mobilozz, mint otthon igénybevételéhez a fel-
használóknak nem kell új csomagra váltaniuk vagy
bérletet újítaniuk. Nem részesülnek az egységes díj-
szabásban azok a személyek, akik külön roamingcso-
magra fizetnek elő, de ők is bármikor visszatérhetnek
ehhez az opcióhoz, felár nélkül. Az új szabályzás be-
vezeti a méltányos felhasználás fogalmát, azonban ezt
részletezniük kell a szolgáltatóknak a felhasználókkal
kötött szerződésekben. Az új feltételek csak azokra
az előfizetőkre vonatkoznak, akiknek a lakóhelye a
szolgáltató tagállamába szól, és csak időszakos láto-
gatásokat tesznek más uniós országokba. Visszaélés
esetén többletdíjat számolhat fel a szolgáltató – mutat
még rá a közlemény. (Agerpres)

A felvétel a mezőpaniti Therézia tejfeldolgozónál tett látogatáson készült

   6 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ GAZDASÁG _______________________________________________ 2017. június 14., szerda

Alkalmazási szabályokat fo-
gadott el a kormány pénteken
a magáncsőd intézményét be-
vezető, 2015-ben hozott tör-
vényhez, amely várhatóan
augusztus elsejétől lép ha-
tályba.

A parlament által két éve elfoga-
dott magáncsődtörvény lehetővé
teszi a jóhiszemű eladósodott ma-
gánszemélyek számára, hogy csőd-
biztos felügyelete alatt átütemezzék
adósságaikat, és egy ötéves adós-
ságrendezési terv kidolgozásával el-
kerüljék az adósságcsapdát.

A pénteken elfogadott kormány-
határozat egyebek mellett azt rész-
letezi: hogyan kell a kijelölt
csődbiztosnak figyelembe vennie a
statisztikai intézet által havonta fris-
sített minimális fogyasztói kosarat,
az adós sajátos pénzügyi, munkapi-
aci helyzetét, a gyerekek iskolázási
költségeit, a rezsikiadásokat, nélkü-
lözhetetlen közlekedési eszközök
fenntartási költségeit az adósság-
rendezési terv kidolgozásánál.

Az adósságrendezési tervet 15
napon belül az úgynevezett csődbi-
zottság elé kell terjeszteni. A csőd-
eljárás során a bizottságnak úgy kell
közvetítenie az adós és hitelezői kö-
zött, hogy mindkét fél jogos érde-
keit figyelembe vegye, és egyik fél
se kényszeríthesse rá megoldási ja-
vaslatát a másikra – olvasható a
kormányhatározatról kiadott közle-
ményben.

Egy legalább fél éve Romániá-
ban lakó magánszemély akkor kér-

heti a törvény alapján létrehozandó
területi csődhatóságtól fizetésképte-
lenné nyilvánítását, ha több hitele-
zőnek tartozik, és a törlesztő-
részleteket esedékességüket követő
90 napon belül sem tudta kifizetni.

A fizetésképtelenné nyilvánítás
automatikusan felfüggeszti az adós
ellen indított végrehajtási eljáráso-
kat. A törvény értelmében a csőd-
biztos rendelkezik a
fizetésképtelenné vált személy jö-
vedelméről, és képviseli őt a hitele-
zőkkel szemben. A csődbiztos az
adós bevételeinek jelentős részét a
tartozás törlesztésére fordítja, figye-
lemmel kíséri, hogy az adós ne köl-
tekezzék „irracionális” módon, és
gondoskodik róla, hogy a törleszté-
sek egyetlen hitelezőt se részesítse-
nek aránytalan előnyben a
többiekkel szemben.

A magáncsőd intézménye a hite-
lezőknek is lehetővé teszi, hogy
csődeljárást indítsanak egy magán-
személy ellen, ha annak adóssága
meghaladja a 25 ezer lejt. A csődel-
járás nyomán az ütemtervet fegyel-
mezetten betartó adós mentesülhet
a tartozás egy részének visszafize-
tésétől.

Az eredeti tervek szerint a tör-
vény már 2015. januártól életbe lé-
pett volna, de hatályba léptetését
már többször elhalasztották, mivel
a törvény alkalmazásához szüksé-
ges intézményrendszert nem állítot-
ták fel. A legutóbbi változat szerint
a jogszabály augusztustól lép ha-
tályba. (MTI)

Elfogadta a kormány a magáncsőd
alkalmazási szabályait

Nagy érdeklődés a maros-mezőségi fejlesztési program iránt 
A legtöbben gépvásárlásban gondolkodnak

Luxemburg volt az Európai Unió leg-
gazdagabb tagállama tavaly is: vásár-
lóerő-paritáson számolva az egy főre
jutó bruttó hazai termék (GDP) és az
egy főre jutó tényleges egyéni fo-
gyasztás (AIC) alapján is toronyma-
gasan vezet a nyugat-európai
nagyhercegség a 28 tagú közösség-
ben.

Tavaly is Bulgária volt az unió legszegé-
nyebb országa, csakúgy mint az előző négy
évben. Dacára az enyhe javulásnak, Bulgária
lemaradása óriási még a középmezőnyhöz
képest is – derült ki az Európai Unió statisz-
tikai hivatala (Eurostat) által kedden kiadott,
a tavalyi előzetes adatokat tartalmazó jelen-
tésből.

A leggazdagabb országban, Luxemburg-
ban az egy főre jutó GDP 267 százaléka volt
az uniós átlagnak. Jócskán lemaradva, a má-
sodik helyen áll Írország, az átlag 177 száza-

lékával. Az utolsó helyezett Bulgáriában ez
az arány mindössze 48 százalékot tesz ki.

Összesen 11 tagállamban – Luxemburg és
Írország mellett Hollandia (128 százalék),
Ausztria (126 százalék), Dánia (125 száza-
lék), Svédország (124 százalék), Németor-
szág (123 százalék), Belgium (118 százalék),
Finnország (109 százalék), Nagy-Britannia
(108 százalék) és Franciaország (105 száza-
lék) – haladta meg az uniós átlagot az egy
főre jutó GDP.

(Luxemburg és Írország esetében részben
a statisztikai számítás sajátosságai miatt van
az, hogy kiugróan magas az egy főre jutó
GDP.)

Az átlagnál legfeljebb 30 százalékponttal
alacsonyabb kategóriába ugyancsak 10 or-
szág került be. Megközelítette az átlagot
Olaszország (96 százalék) és Málta (95 szá-
zalék), majd sorrendben Spanyolország (92
százalék), Csehország (88 százalék), Szlové-

nia (83 százalék), Ciprus (81 százalék), Por-
tugália (77 százalék), Szlovákia (77 száza-
lék), Litvánia (75 százalék) és Észtország (74
százalék) következik.

A maradék hét ország közül Lengyelor-
szágban az egy főre jutó GDP 69 százaléka
volt az uniós átlagnak, majd Görögország és
Magyarország jön egyaránt 67 százalékkal. A
sereghajtó Lettországban 65, Horvátország-
ban és Romániában egyaránt 59, Bulgáriában
pedig 48 százalékra rúg ez az arány.

Az egy főre jutó GDP ugyan gyakran hasz-
nálatos az országok jóléti szintjének mutató-
jaként, azonban nem feltétlenül alkalmas a
háztartások életszínvonalának kifejezésére.
Ez utóbbi célra jobban megfelel az egy főre
jutó tényleges egyéni fogyasztás.

Az AIC-mutatót nézve is Luxemburg az
első, az EU-s átlag 137 százalékával és Bul-
gária az utolsó az átlag 53 százalékával. Az
átlag fölött tíz ország teljesít: Luxemburg mö-

gött Németország (122 százalék), Ausztria
(118 százalék), Nagy-Britannia (115 száza-
lék), Dánia (114 százalék), Finnország (114
százalék), Belgium (113 százalék), Francia-
ország (111 százalék), Hollandia (111 száza-
lék) és Svédország (111 százalék).

Az átlagnál legfeljebb 30 százalékponttal
alacsonyabb kategóriában 13 ország szerepel:
Olaszország (97 százalék), Írország (97 szá-
zalék), Ciprus (90 százalék), Spanyolország
(89 százalék), Litvánia (86 százalék), Portu-
gália (82 százalék), Málta (81 százalék),
Csehország (78 százalék), Görögország (77
százalék), Szlovákia (77 százalék), Szlovénia
(75 százalék), Lengyelország (75 százalék)
és Észtország (75 százalék).

A maradék öt ország csoportját Lettország
vezeti 67 százalékkal, majd Magyarország és
Románia következik egyaránt 63 százalékkal,
Horvátország 59 százalékkal, végül pedig
Bulgária 53 százalékkal. (MTI)

Luxemburg a leggazdagabb ország az Európai Unióban
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Az évfordulók emlékezésre köteleznek. A
reformáció 500. évében kötelességünk az el-
sősorban könyvtáralapítóként emlegetett Te-
leki Sámuelről mint református főemberről is
szólni.

Akkor nyert magas állami pozíciókat, ami-
kor a Habsburg Birodalom a katolikus egyház
restitúciós törekvéseit minden eszközzel tá-
mogatta. Ezzel szemben Teleki ragaszkodott
a linzi és bécsi békekötések nyomán nyert jo-
gokhoz. A vallási jogfosztás esetén hazája,
nemzete függetlenségét látja veszélyeztetve.
„A’ kinek jussa nincsen, vagy nem lehet, ha-
zája sincsen” – írja egy helyen. Erdély kan-
cellárjaként az udvarnál gyakran jár közben
hitsorsosai érdekében. Ezért aztán nem is él-
vezi az udvar teljes bizalmát. Ismert Lipót vé-
leménye, miszerint Telekiben vallási
kérdésekben tanúsított „hevessége” miatt
nem lehet megbízni. Batsányi Jánostól tud-
juk, hogy a bécsi udvar milyen bizalmatlanul
kezelte a protestáns Telekit: „A kiváló Teleki
gróf ...tudós is, protestáns is és az én nemze-
temből származik! Ez elegendő jogcím arra,
hogy legalább titokban, rettegjék és gyűlöl-
jék” – írja kortárs költő. 

Nála a kálvinista hitéhez való ragaszkodás
az egyre erősödő központi hatalommal szem-
ben politikai jelentőséggel bír. A vallássza-
badság klasszikus hazája, Erdély a 18.
századra bizony vallási villongások színtere
lett. Ismeretesek például a vegyes házasságo-
kat követő felekezeti harcok, visszaélések.
Maga Teleki is megélte ezt, hiszen Mária Te-
rézia önkényesen avatkozott bele első házas-
sági kísérletébe, elszakítva őt Bánffi
Ágnestől, merthogy a bécsi udvarnak nem
volt ínyére a két jelentős erdélyi református
főúri család házasság révén történő megerő-
södése. Talán ezzel magyarázható, hogy ha-
sonló esetekben Teleki Sámuel mindég kiáll
a vallásukért üldöztetést szenvedőkért, és be-
folyását felhasználva igyekszik segíteni a val-
lási türelmetlenség áldozatain.

Erdély kancellárja Bécsben szinte hival-
kodva gyakorolja vallását. Amikor felesége
és gyermekei is vele vannak a császárváros-
ban, együtt látogatják a református templom
istentiszteleteit. Korabeli krónikás jegyezte fel,
hogy legkisebb fia, Domokos konfirmációja is
itt zajlik, a pap a konfirmándusnak mintegy
kétszáz kérdést tett fel, melyekre Domokos a
büszke szülők előtt hibátlanul felelt. Protes-
tánsnak lenni a tradíciókhoz való ragaszkodást
jelenti Teleki számára, de ennél is fontosabb
egyházának, hitsorsosainak támogatása. 

Teleki Sámuel 4 esztendős külföldi tanul-
mányútja idején szembesült az erdélyi okta-
tás–iskolaügy elmaradottságával, ezért is
vállalja el már 1769-ben a nagyenyedi kollé-
gium főgondnokságát és kapcsolódik be az
iskola gazdasági ügyeibe, s az oktatási viszo-
nyok javításáért tett erőfeszítésekbe. Azt is
látja, hogy változtatni nem könnyű. 1775-ben
egy heidelbergi tudóst levélben tájékoztat az
erdélyi viszonyokról, és ezt írja: „Meg kéne
segíteni a protestánsokat, hogy akik Európa
műveltebb népeihez akarnak menni tudomá-
nyokért, nyíljanak meg számukra a tudomány
forrásai, és hazafelé csörgedezzenek némi pa-

takocskák, melyben a tudomány rusnyaságai
megmosatnak és a műveletlenséget felszá-
molják”. Ennek érdekében próbál anyagilag
is segíteni. Református kollégiumok történe-
tében, értesítőiben nagyon sok utalást talá-
lunk Teleki Sámuel adományaira. Közjóra
fordított adományai iskolai könyvtárak gya-
rapítását, szegény tanulók, tanítók megsegí-
tését célozzák.

1811-ben egy Bécsben kelt végrendeleté-
ben 12.000 német forintot rendelt arra, hogy
az erdélyi református kollégiumok legkitű-
nőbb tógás diákjai közül nyolcat jutalmazza-
nak meg évenként, tíz jó igyekezetű szegény
tanuló külön-külön 30 forintot kapjon, a
fennmaradó kamatot pedig osszák ki évente
azoknak a diákoknak, akik a legjobb érteke-
zéseket írják „tudományos és hasznos” tár-
gyakból.

A halálakor tartott búcsúbeszédek írói
nagyrészt erdélyi kollégiumok tanárai, akik
megemlékezéseikben felsorolják az elhunyt
mecénás adományait. A kolozsvári, nagy-
enyedi, marosvásárhelyi, udvarhelyi, zilahi
református iskoláknak nyújtott segítséget kö-
szönik meg. 

1815-ben addigi adományairól jegyzéket
készít. Ebben olvashatunk a sáromberki pap
fizetését emelő, a sárdi, a sáromberki temp-
lom reparálását támogató, a felsőbányai isko-
lamestert megsegítő, a sárospataki kollégium
építésére nyújtott adományokról. Kollégiu-
mok könyvtárait támogatja pénzzel, köny-
vekkel, pl: a sárospatakit, a kőrösit, a
székelyudvarhelyit, a losoncit, a debrecenit.
Több adományának célja az iskolák, kollégi-
umok tanítóinak, tanárainak megsegítése.
Ezért írta Antal József, az egykori alumnus,
a későbbi ref. püspök búcsúztatójában Tele-
kiről: „...arról is gondoskodott, hogy az Os-
kolák gyarapodjanak, a’ Tanulók
szaporodjanak, a’ Tanítók az élet terhelő

gondjaitól menekedve, szent hivataljoknak te-
lyesebben megfelelhessenek, és így az Esmé-
ret terjedése, a’ Tudományok virágzása, az
igaz mivelődés, pallérozódás Hazánkban
ezen az úton-is előmozdíttassék”.

Gondol a külföldön tanuló református ifjak
megsegítésére is. Külföldi kapcsolatait fel-
használva, a tanulmányút idején megismert
professzorait kéri, hogy segítsék az Erdélyből
jövő ifjakat. Több bázeli, leideni, párizsi
egyetemre járó erdélyi diák élvezi Teleki tá-
mogatását. Tisztában van azzal, hogy a hazai
szellemi élet megújítását külföldet járt értel-
miségiektől lehet várni. Négyéves külföldi ta-
nulmányútjára magával viszi Kováts
Józsefet, útinaplójában így ír erről: „én
magam nagy szerencsémnek tartom,
hogy ő kegyelmében, ha Istennek tet-
szik édes hazámnak s nemzetemnek
szolgálhattam”. Kováts József aztán
nagyenyedi tanárként váltja be Te-
leki szándékát, és példásan végzi
szolgálatát. Ő maga így értékeli a
kapott segítséget: „Telekinek tulaj-
donítom tsekély experientiámat, ta-
nulásomat, sok nagy és tudós
embereknek hallgatását, könyveim-
nek legnagyobb számát, egyszóval
világi boldogságomat”.

Szólnunk kell a templomépítőről
is. A Teleki Sámuel adományait fel-
soroló kimutatásokból ismerjük a
templomok építésére, javítására for-
dított pénzadományait. Figyelme Er-
délyen kívülre is kiterjed, adakozik
például a debreceni leégett templom
építésére is. Természetes, hogy a
legtöbbet a sáromberki eklézsia pro-
fitál Teleki jótéteményeiből. Elhatá-
rozza, hogy a falu fatornyú
temploma helyett új kőtemplomot
építtet. 1784. július 28-án teszik le
az alapkövet a patrónus és felesége je-
lenlétében. Kilenc esztendő múlva,
1793-ban fejeződik be véglegesen az
építkezés. A falu lelkipásztora ezt
jegyzi be az eklézsia könyvébe:
„Ezen esztendőben végződött a temp-
lom hálá légyen Istennek, Mlgs Groff
Teleki Sámuel Úr ő Excellentia az Aszszonya
Groff Bethlen Susanna Excellentiával edgyütt
építtette: fizesse meg az Isten ő Excelentiá-
joknak e jó tselekedetét”. 1815-ben Teleki
egymázsásnál nagyobb harangot öntet a
templom számára, ugyanakkor új iskolaépü-
let és tanítói lak építéséről intézkedik. 

1820-ban, halála előtt két esztendővel a
marosvásárhelyi Kistemplom építését támo-
gatja. Ebben az évben jelent meg Bécsben az
a Kis Biblia, melyet Teleki megbízásából

Igaz Sámuel fordított magyarra. 950 darab
biblia árát adományozza Teleki a „Szt. Miklós
Utzában most épülő Ispotálybeli Református
Templom építésére segedelemül”.

Református templomok máig őriznek Te-
leki és felesége által adományozott értékes
klenódiumokat. A sáromberki eklézsiának
például 1774-ben egy aranyozott ezüstserle-
get adományoztak, a talplemezbe vésett kör-
irat jelzi az ajándékozást. 1793-ban Bethlen
Zsuzsanna személyesen ajándékoz a temp-
lomnak egy ezüstlábas aranyos poharat és
egy vastagon aranyozott ezüsttányért. 1800-
ban pedig Teleki maga ad át több, Wesselényi
Katától maradt klenódiumot a sáromberki
egyháznak. 

Mélyen hívő, vallását a mindennapokban
szüntelen gyakorló ember volt Teleki Sámuel.
Választott jelmondata: „Az Úr gondot visel”
– számára naponta megélt bizonyosság. Ezért
képes a családját és az őt magát ért csapáso-
kat hittel elfogadni. Teleki és felesége kilenc
gyermekük közül hatot eltemettek, felnőtt
kort csak hárman értek meg. Közülük is a
legkisebbet, Domokost felesége halála után
egy évvel, 27 esztendős korában temeti el. A
sáromberki családi kripta a Telekit sújtó vesz-
teségek mementója. Hat kisebb gyermeke el-
vesztését feleségével együtt kell túlélnie. A
házastársak leveleiben található erre vonat-
kozó utalások meggyőzik az olvasót arról,
hogy békességes tűréssel képesek a kereszt
elhordozására, és a csapásokat hitükből
adódó lelkierővel tudják elfogadni. 

Végül szólnunk kell a könyvtárában össze-
gyűjtött gazdag protestáns irodalomról. A Te-
leki Tékában az érdeklődő ma is megtalálja a
reformáció irodalmának, a hitépítő könyvek-
nek gazdag válogatását. A külföldön megje-
lent kiadások mellett a legjelentősebb hazai
magyar nyelvű kiadványokat őrzi a könyvtár.
Protestáns bibliagyűjteménye a Teleki-
könyvtár egyik ékessége. A Szentírásnak
szinte valamennyi magyar nyelvű kiadása
megtalálható, ezek nagy része Teleki felesé-
gének, Bethlen Zsuzsannának gyűjteményé-
ből való. A bibliák sok beírást őriznek, az
egykori tulajdonos neve mellett jelmondatok,
zsoltáridézetek, életrajzi vonatkozású bejegy-
zések növelik a példányok értékét. Bibliás
elődeinktől származó művelődéstörténeti ha-
gyaték ez, mely a hitben élő bibliofil Teleki
Sámuel gondoskodása révén maradt ránk. 

Az oldalt szerkeszti: 
Ötvös József lelkipásztor
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500 éves a reformáció
A református főember, gróf széki Teleki Sámuel

Deé Nagy Anikó Te, aki a könyvtárat használni akarod, abba, miként a múzsák szentélyébe, tisz-
telettel lépj be, az elöljáró őrt üdvözöld, szerényen szólítsd meg, a könyvtár szabad
terében állj meg, a polcokat ne mozgasd, a könyveket és a természetrajzi gyűjte-
ményt fogdosni, helyükről kimozdítani, a szekrényekből kivenni tartózkodjál; a ki-
kölcsönzött könyvek lapjait és fedelét jegyzetekkel, ábrákkal vagy vonalakkal ne írd
be, ne rongáld, tintával, olajjal, vízzel ne hintsd le, nyállal és az orr undok váladé-
kával ne piszkold össze, ne gyűrd össze, ne tűrögesd, ne szaggasd, mosdatlan, zsíros
kézzel ne kend össze; a kinyitott könyvekre ne támaszkodj; a kiolvasott könyveket
sértetlenül és épen add vissza, a könyvtárban ne füstölj, és ne légy másoknak terhére;
veszekedésektől, vitatkozásoktól tartózkodjál.

(Részlet a Téka használatát szabályozó törvényekből, Bécs, 1798) 



Az erdő- és vegetációtüzek tekin-
tetében két veszélyes időszak van.
Az egyik kora tavasszal a kerti te-
vékenységhez köthető. A második
tűzkockázatú időszak júliustól au-
gusztus végéig tart. A két kiemelten
tűzveszélyes időszakban keletkezik
az erdő- és vegetációtüzek 70-75
százaléka, mindezt egy kis óvatos-
sággal meg lehet előzni.

A Maros Megyei Horea Vész-
helyzeti Felügyelőség sajtóközle-
ményében a száraz növényzet
égetése miatt elterjedő gyakori tűz-
esetekre figyelmeztet, amelyek
főleg a forró nyári időszakban gyor-
san terjednek, sok kellemetlenséget
és anyagi kárt okoznak. A tűzesetek
nagy részének kiváltó oka, hogy az
emberek nem tartják be a biztonsági
távolságot a tűz és a gazdasági épü-
letek, lakóházak, takarmánytárolók,
továbbá az erdő, a villany-, telefon-,

gázhálózatok vagy az utak között,
ami igencsak veszélyes, hiszen je-
lentős anyagi károk keletkeznek, s
hosszabb-rövidebb időre szünetel-
nek a szolgáltatások.

A megelőzés érdekében a tűzol-
tók felhívják a lakosság figyelmét,
hogy tartsák be az alábbi törvényes
előírásokat: ne dobjanak el égő szi-
varcsikket, főleg a száraz növényzet
vagy a takarmánytárolók közelé-
ben. Ne tároljanak faanyagot, takar-
mányt vagy gyúlékony anyagokat
az épületek padlásterében. Tilos a
gyufa, gyertya, petróleumlámpa
használata a takarmányraktárakban,
istállókban, padlásokon. A száraz
növényzet közelében, ahol fennáll a
gyorsan terjedő tűzvész veszélye,
valamint szeles időben tilos nyílt
tüzet rakni. Robbanásveszélyes
anyagoktól (gáz és folyékony
üzemanyag) csak 40 méternél na-

gyobb távolságra, nem megfelelően
tárolt gyúlékony anyagoktól – fa,
papír, textil, kátrány, olaj – pedig
legkevesebb 10 méterre ajánlott
nyílt tüzet rakni.  A tüzet csak nap-
pal ajánlatos meggyújtani úgy, hogy
mindig legyen kéznél tűzoltáshoz
megfelelő eszköz. A tüzet nem sza-
bad felügyelet nélkül hagyni, csak
akkor lehet elhagyni a helyszínt, ha
a lángok teljesen kialudtak. Vasút
mentén a száraz és korhadt növény-
zetet kötelező módon a terület tulaj-
donosa kell eltakarítsa. Úgyszintén
az utak mentén is az útkezelő és az
útkarbantartók, illetve a területek
tulajdonosai felelnek a takarításért.
A felnőttek felelőssége a gyer-
mekek tűzzel való játszásának a
megakadályozása. A kánikulai for-
róság miatt, vagy a gondatlanságból
keletkezett tüzeket rendkívül nehéz
eloltani. 

A száraz növényi hulladék, avar,
szemét engedély és óvintézkedés
nélküli, illetve épületekhez, mező-
gazdasági területekhez, erdőkhöz,
ültetvényekhez közeli égetése a
kormány 2007. évi 537-es határoza-
tának értelmében kihágásnak minő-
sül, és 1000 lejtől 2500 lejig terjedő
bírsággal sújtható. 

Amint kérdésünkre Virag Cris-
tian sajtószóvivő hangsúlyozta,
abban az esetben, ha nyílt területen
száraz növényzetet akarnak meg-
gyújtani, engedélyt kell kérni, amit
az illetékes polgármesteri hivatal
fennhatósága alá tartozó önkéntes
tűzoltóalakulat vezetője kell látta-
mozzon. (szer p.)

A kánikula negatív hatása a környezetre
A vegetációtüzek megelőzése

A Telefonos Szeretetszolgálat
pályázatot hirdet nyári szak-
mai gyakorlatra, jelentkezni
június 25-éig lehet. Olyan fia-
talok jelentkezését várják,
akik még nem vettek részt
szakmai gyakorlaton a Tele-
fonos Szeretetszolgálatnál. 

A sikeresen pályázónak lehető-
sége nyílik átfogó képet kapni a Te-
lefonos Szeretetszolgálat
marosvásárhelyi és kolozsvári mű-
ködéséről. A gyakornoki program
2017 júliusában indul és augusztus
végéig tart, alkalmat kínál ese-
ményszervezésre, támogatások
gyűjtésére, adminisztrációs tevé-
kenységekre, közösségépítésre, va-
lamint telefonos ügyeletezésre.

Részvételi feltételek: 20–35 év
közötti életkor, egy idegen nyelv
középfokú ismerete, felhasználói
szintű számítógépes ismeretek, al-
kalmazkodóképesség és csapatszel-
lem, precíz munkavégzés napi 6
órában.

A jelentkezéshez szükséges do-
kumentumok: fényképes szakmai
önéletrajz (értesítési cím, telefon-

szám, e-mail-cím megjelölésével),
motivációs levél maximum egy
oldal terjedelemben, melyből kitű-
nik, hogy a jelölt miért szeretne
gyakorlatra jelentkezni, milyen el-
képzelései vannak a gyakorlattal
kapcsolatban, ill. miképpen illesz-
kedik a program jövőbeni tervei-
hez, ajánlólevél (egy felsőoktatási
intézménytől/korábbi munkahely-
ről/közéleti személyiségtől/civil
vagy politikai szervezettől/egyház-
tól).

A kiválasztott pályázót havi 500
lejes zsebpénzzel, valamint egyhe-
tes, kétszemélyes balatoni nyaralás-
sal jutalmazzák, melynek költségét
a Telefonos Szeretetszolgálat, il-
letve a siófoki háromcsillagos CE
Napfény Hotel fedezi két főre. 

A jelentkezéseket, a kért doku-
mentumok elektronikus másolatai-
val együtt, az office@telsz.ro címre
kérik elküldeni. Jelentkezési határ-
idő 2017. június 25., vasárnap. Bő-
vebb információ az office@telsz.ro
e-mail-címen, vagy a +4-0733-56-
56-56-os telefonszámon – áll a köz-
leményben. (sz.p.)

A Telefonos Szeretetszolgálat pályázati
kiírása 

Nyári gyakornoki program

Az előző részben az értékpapí-
rokról kezdtünk el beszélni, azon
belül is a váltókról (cambie, bilet la
ordin). A váltó lehet saját váltó,
vagy idegen váltó attól függően,
hogy ki van kötelezve a váltó kifi-
zetésére, a váltó kibocsátója vagy
egy harmadik személy. Az idegen
váltó, cambie bizonyos kötelező
tartalmi elemekkel kell rendelkez-
zen, amelyek hiánya akár a váltó
semmisségét is maga után von-
hatja.

Ezek a törvény által előírt ele-
mek a következők: az idegen váltó
elnevezés, a meghatározott összeg
kifizetésére szóló utasítás, a fize-
tésre megjelölt személy neve, a le-
járat, a kifizetés helye, a kiállítás
időpontja és helye, a kiállító alá-
írása. Ezeknek az elemeknek a hi-
ánya az idegen váltó semmisségét
vonja maga után. A lejárati határidő
több típusú lehet: a) látra szóló ide-
gen váltó esetén a bemutatáskor
kell fizetni; b) a bemutatástól szá-
mított meghatározott időn belül
kell fizetni; c) a kibocsátástól szá-
mított meghatározott időn belül
kell fizetni; d) fix dátumon kell fi-
zetni. Fontos megjegyezni, hogy
habár a váltók használatát törvény
szabályozza (az 1934. évi 58. sz.),
még figyelembe kell venni a
Román Nemzeti Bank vonatkozó
alkalmazási rendelkezéseit (inst-
rucţiuni, norme) is, amelyek isme-
rete nélkül a váltójog – drept
cambial – nem teljes.

A váltó magánokiratként (sub
semnătura privată) és közokirat-
ként (act autentic) is érvényes, vi-
szont általában formanyom-
tatványokat használnak, amelyek
mintáját a Román Nemzeti Bank
határozza meg. 

A váltó további információkat is
tartalmazhat, például kamatokat. A
kiállított idegen váltó akkor jelent
váltókötelezettséget a megjelölt
személynek, ha az elfogadja (ac-
ceptă) a váltót. Az elfogadás vi-
szont az értékpapír
érvényességének szempontjából

érdektelen. Az elfogadásra való be-
nyújtást a lejárat előtt kell végre-
hajtani, következményeként pedig
a megjelölt személy lesz a fő vál-
tókötelezett. Az elfogadás céljából
történő bemutatás kötelező abban
az esetben, ha a váltót a bemutatás-
tól számított határidőre kell kifi-
zetni, vagy a kifizetés más
településen történik, mint ahol a
kötelezett lakhelye vagy székhelye
található. Az elfogadás váltónyilat-
kozatnak számít, és fel kell írni az
értékpapírra. Ugyanez az értéke
annak, ha a kötelezett aláírja a vál-
tót. 

A váltó átruházása a forgatmány
(gir) elnevezésű váltónyilatkozat-
tal, szkontálással történik. A forgat-
mány egyrészt a váltó átruházását,
másrészt a váltóátruházás eljárását
jelenti. A forgatmány az idegen
váltó birtokosa (girant) a kiállító-
hoz vagy a kifizetésre kötelezett
személyhez intézett fizetési rende-
let, meghatározott harmadik sze-
mély javára (giratar). A forgatmány
két műveletet feltételez: a váltó
hátoldalára feljegyzett nyilatkoza-
tot és a váltó fizikai átadását. A for-
gatmány következményeként a
harmadik személyre ruházódnak át
a váltójogok, és a korábbi birtokos-
nak a törvény alapján garantálnia
kell a váltó elfogadását és kifizetését. 

A szkontálás az a művelet, mely-
nek során a váltó birtokosa keres-
kedelmi bankhoz nyújtja be a
váltót, hogy a lejárat előtt megkap-
hassa a váltóban szereplő összeget.
A bank a szkontálási jutalékát le-
vonja a kifizetendő összegből, ez
lesz a bank nyeresége, hiszen a
bank már eredeti összegen váltja be
a váltót.

A közös szabályok szerint a
„nem rendeletre” feljegyzést viselő
váltó átruházható, ugyanis ebben
az esetben a követelés engedmé-
nyezésének szabályait alkalmaz-
zák. 

A váltó garantálása forgatmány-
nyal és váltókezességgel (aval) tör-
ténik. A forgatmányozás során a
harmadik személy irányába a for-
gatmányozó természetes személy
egyetemlegesen felel a többi köte-
lezettel. A váltókezesség célja a

váltó kifizetésének biztosítása. Az
a személy, aki vállalja a garantá-
lást, a kezes (avalist), aki egy vagy
több kötelezettnek garantál (avali-
zat). Ha nem szerepel egy kötele-
zett neve sem, akkor a váltó
kiállítójának kötelezettségét garan-
tálja. A váltókezességet ráírják a
váltóra vagy egy toldatra: a kezes-
ség céljából (pentru aval) vagy ga-
rantálás céljából (pentru garanţie)
felirat és a kezes aláírása szüksé-
ges. Ha a váltón csak egy aláírás
szerepel, az nem számít kezesség-
nek. Ezt a kötelezettséget érdekes
módon sok kereskedelmi társaság
vezetője nem ismeri, és „avalizál-
nak”, vagyis garantálnak váltókat,
ami azt jelenti, hogy személyes tel-
jes vagyonukkal felelnek az általuk
képviselt társaság által kiadott
váltó kifizetésének visszautasítása
esetén (pl. ha a váltó beváltása pil-
lanatában, a számlán nincs pénz).

A váltó kifizetése a törvényes
birtokosnak történik, a lejáratkor. A
kifizetésre a váltót elfogadó sze-
mély kötelezhető, valamint a keze-
sek. A kifizetés a váltó-
kötelezettségek megszűnését je-
lenti. A címletre felírják, hogy kifi-
zetve, a címletet pedig átadják a
fizető kötelezettnek. 

Ha elutasítják a váltó kifizetését,
illetve, ha megalapozottan feltéte-
lezhető, hogy lejáratkor a kötelezett
nem fog fizetni, a váltó birtokosa
tiltakozást (protest) fog kiállítani. A
tiltakozás közokirat, amelyben a
törvényesen felhatalmazott szervek
(közjegyző vagy bírósági végre-
hajtó) megállapítják, hogy a váltó
birtokosa teljesítette az összes kö-
telezettséget a váltó kifizetése ér-
dekében. 

A váltó kereskedelmi jelentő-
sége megkérdőjelezhetetlen, azért
is használják gyakran a kereske-
delmi forgalomban. Egy váltóval
előre lehet garantálni a kifizetést
vagy a minőséget, illetve, ami a
legfontosabb, egy váltót külön bí-
rósági eljárás nélkül (a végrehajtás
jóváhagyását leszámítva) közvetle-
nül lehet végrehajtani. Jelen anyag-
ban felhasználtuk dr. Veress Emőd
egyetemi tanár vonatkozó munkáit. 

(Folytatjuk)

Az értékpapírokról (II.)
Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Az egyszerű útlevélkérelmek 
benyújtásához

Online időpontkérés 
A Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal útlevélosztálya értesíti

az érdekelteket, hogy június 15-étől kezdődően az útlevélkérelmek bea-
dásához online is fel lehet iratkozni a www.prefecturamures.ro honlapon
– a Pasapoarte/Programari online menüpontban – a 2-es számú pénztár-
ablakhoz. 

Időpontot továbbra is lehet kérni – az intézmény Călăraşilor utca 26–
28. szám alatti épületének földszintjén lévő sorszámosztó automata révén
– az 1-es pénztárablakhoz, maximum hatvan kérvényt fogadnak el mun-
kanapokon hétfőtől péntekig, illetve nyolcvan útlevélkérelmet lehet leadni
kedden, a 18.30-ig tartó hosszított munkanapon. (sz.p.p.) 



– Nagy örömmel értesültünk
róla, hogy bekerültél a székely vá-
logatottba, amely bronzérmet nyert
az állam nélküli népek számára
Észak-Cipruson rendezett Európa-
bajnokságon, és téged a kisdöntő
legjobb játékosának nyilvánítottak.
Hogy volt?

– Érdekes helyzetbe kerültem,
hiszen tíz éve éppen egy Cipruson
(Limasszolban) rendezett mérkőzé-
sen mutatkozhattam be a magyar
válogatottban. Most pedig megada-
tott nekem, hogy a székely csapat-
ban pályára léphessek. Nagy
megtiszteltetésnek érzem, hogy he-
lyet kaptam az alakulatban, köszö-
nöm a meghívást Jakab Zoltánnak,
illetve Wenczel Kristófnak is, akik
nagy erőfeszítéseket tesznek azért,
hogy a székely válogatott hírneves
és sikeres legyen. Büszke vagyok a
magyar válogatottságra, de ugyan-
olyan büszke leszek arra is, hogy
Székelyföld mezében játszhatom.

– Hogyan kerültél kapcsolatba
az együttessel?

– Az egyik marosvásárhelyi já-
tékos, Módra Lehel révén, aki em-
lítette Jakab Zoltánnak, hogy
szívesen jönnék én is játszani a csa-
patba. Felvettük egymással a kap-
csolatot, beszélgettünk, meghívtak.

– Jelenleg az NB III-as Közép-
csoportban diadalmaskodó Buda-
fok MTE színeiben szerepelsz,
amellyel az ősztől az NB II-ben sze-
repelsz majd. Miért éppen Budafo-
kon focizol?

– Prukner László meghívásának
tettem eleget, aki a Ferencvárosnál
is edzőm volt, a mai napig jó vi-
szonyban vagyunk. Budafokon más-
fél évvel korábban sikeres
csapatépítés kezdődött, jó úton hala-
dunk, hiszen megnyertük a bajnok-

ságot, ami nagy elégtétel számomra
is, tekintettel arra, hogy három évvel
korábban még megyei bajnokságban
szerepelt az alakulat. A Magyar
Kupában is bejutottunk a legjobb
négy közé, ott éppen a Fradi bú-
csúztatott el minket, amely végül
megnyerte a sorozatot. Tehát sike-
res évet hagyunk magunk mögött,
viszont az NB II-ben az első tíz kö-
zött szeretnénk végezni. Nagy cél-
jaink vannak, fokozatosan
szeretnénk őket megvalósítani.

– Ki a főtámogatója a csapat-
nak?

– Tulajdonosunk egy magyar
származású ausztrál úriember, Bél-
teky Róbert, aki a 2015-ben ausztrál
profi bajnokságot nyert Melbourne
Victory résztulajdonosa volt. Bél-
teky nagyon szereti a csapatot, és a
siker érdekében mindent biztosít az
együttesnek. Célunk, hogy a Buda-
fokot olyan sikeressé tegyük, ami-
lyen a múltban volt. A vezetőség
nagyon korrekt, fokozatosan építik
a klubot mind a felnőtteknél, mind
pedig utánpótlásszinten.

– Egy időben a futballozással
párhuzamosan edzősködtél is ala-
csonyabb osztályú bajnokságban.
Most mi a helyzet?

– Leálltam. Egyszer megpróbál-
tam, hogy játékosedző legyek, de
rájöttem, hogy nem tudok maximu-
mot nyújtani mindkét téren, ezért
egy időre felhagytam a szakmai
irányítással, és maradok a pályán,
ameddig bírom, játszom, erre össz-
pontosítok. Mindenképpen tanulsá-
gos volt számomra a történet.

– Bizonyára tudsz róla, hogy az
ASA kiesett a román élvonalból.
Mint a klub elődje, az AS Armata
serdülőcsapatának tagja (1993-
1994-ben szerepelt a marosvásár-
helyi együttesben – a szerk.) mi a
véleményed a jelenlegi együttes-
ről?

– Sajnálom, hogy valami nincs
rendben a klubnál. Kár, hiszen a
vásárhelyi szurkolók imádják a
focit, de remélem, hogy rövid időn
belül visszakerülnek az élvonalba.

– Melyek a közeli és távlati cél-
jaid a labdarúgással kapcsolato-
san?

– A legfontosabb, hogy egészsé-
ges legyek, és kerüljem el a sérülé-
seket. Arra összpontosítok, hogy a
legjobbat nyújtsam a klubcsapatom
mérkőzésein, és sikeres legyek a
székely válogatottal is. A Budafok-
kal szeretnék az NB I-be kerülni.
Nincs megállás számomra, és azt
kell mondanom, hogy annyira sze-
retem a focit és ugyanolyan moti-
váltnak érzem magam, mint 15
évesen! 
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Tájfutás: ötödször 
az Orienter-kupáért

Ötödik alkalommal rendezték meg Marosvásárhelyen az Orienter-ku-
páért kiírt tájfutó versenyt, amelyen 19 klubból 144 versenyző vett részt
8 éves kortól 80 évesig.

A verseny egy városi (park, rövid távú) és egy erdei (középtávú) fu-
tamból állt. A rövid távú futam beszámít a 13 futamból álló országos baj-
nokságba, amelyet 9 futam után a 18 éves fiúk korcsoportjában a
Marosvásárhelyi Orienter klub színeiben versenyző Szőcs Attila vezet a
Kolozsvári Transilva klub színeiben versenyző Víg Loránd előtt.

Az erős mezőny ellenére az Orienter klub színeiben versenyző vásár-
helyiek szép eredményeket
értek el, a 16 éves lányok
kategóriájában Máthé Mag-
dolna harmadik, a 16 éves
fiúk korcsoportjában Pálfi
Tamás második, Bakos
Csongor harmadik, a 18
éves fiúk csoportjában
Szőcs Attila első, valamint
Bálint Barna második he-
lyezést ért el. A 40 éves fér-
fiak korcsoportjában Pálfi
Előd, míg a 65 éves férfiak
korcsoportjában Szántó Ist-
ván nyert.

Remek vasárnap a Ligetben

A Together Dance Club Sportegyesület jelentős részvétellel rendezett
pompon-, cheerleading- és amatőr ritmikusgimnasztika-versenyt Maros-
vásárhelyen, a ligeti sportcsarnokban június 11-én. Különböző kategóri-
ákban – egyéniben és csoportban – méretkeztek meg a 4-15 év közötti
lányok: a kolozsvári és a tordai vendégcsapatok mellett nagyobbrészt a
Together Dance Club kisebb és nagyobb sportolói.

Harasztkerék nyerte 
az 5. ligás Szuperkupát

Miután múlt héten elveszítette a
Románia-kupa megyei döntőjét,
Harasztkerék csapata a hét végén
elhódította a Maros megyei 5. liga
idei Szuperkupáját.

A Szuperkupa döntője eredetileg
hármas találkozó lett volna, de a
Déli csoport bajnoka, Mezőceked
nem vett részt rajta, így az Északi és
a Középcsoport bajnoka, a 
Magyarói Jövő és a Harasztkeréki
Farel mérkőzhetett meg a trófeáért
Gernyeszegen. Egyik csapat szá-
mára sem volt könnyű a mérkőzés,
a harasztkerékiek számára pedig
egyáltalán nem, mert hét alapembe-
rüket nélkülözniük kellett, egyik

alapjátékosuk pedig két sárga lap
begyűjtése után kénytelen volt el-
hagyni a játékteret, míg kapusuk sé-
rülten, gyakorlatilag fél lábon
állva játszott. A nyárádmenti
együttes az első félidőben betalált
Ormenişan révén, és előnyét tar-
tani tudta, s bár a mérkőzés végén
a magyarói csapat mindent beve-
tett, nem tudta bevenni Bálint ka-
puját, így idén Harasztkerékre
került a serleg.

A győztes a következő összeté-
telben játszott: Bálint – Józsa, Pin-
tilia, Duka H., Nistor, Kuti, Berecki
S., Calo, Duka Sz., Bodó, Ormeni-
şan. Pályára lépett még Veres és Be-
recki Zs. Edző Nagy Simon László,
másodedző Tanászi János. 

RÖVIDEN
* László Csaba vált-

hatja Bernd Storckot a
magyar labdarúgó-vá-
logatott élén. Magyar
lapértesülések szerint a
szövetség vezetősége
egyre inkább hajlik
arra, hogy meg kellene
válni a szövetségi kapi-
tánytól az Andorra el-
leni, 1-0-s vereség
után. A lehetséges utó-
dok között van a felvi-
déki DAC frissen
menesztett vezetőed-
zője, a székelyudvarhe-
lyi származású László
Csaba is, aki Magyarországon a Ferencvárosnál és
az MTK-nál dolgozott, de a skót Hearts és a belga
Charleroi vezetőedzője is volt. Szövetségi kapitány-
ként az ugandai és a litván válogatottat irányította.
Csányi Sándor MLSZ-elnök kezdeményezésére a csü-
törtöki elnökségi ülésen meghallgatják Bernd Storck
beszámolóját, s a szövetség ezt követően dönt a német
tréner sorsáról.

* A labdarúgó 1. ligás szereplésért kiírt osztályozó

mérkőzés eredménye: Temesvári Poli ACS – Aradi
UTA Öreg Hölgy 2-1. A visszavágót csütörtökön 
játsszák, az aradiak otthonában.

* Brassó megyei ellenfele lesz Maros megye labda-
rúgó-bajnokának, a Marosoroszfalui Mureşulnak a 3.
ligás szereplésért kiírt párharcban. A Vidombák elleni
első mérkőzést szombaton 18 órától játsszák Maros-
oroszfaluban, a visszavágót egy héttel később rende-
zik a Brassó megyeiek otthonában.

* Az iráni fővárosban tömegek ünnepelték hajnalig
tartóan a futballválogatott sikerét: azzal, hogy a por-
tugál Carlos Queiroz irányította nemzeti csapat 2-0-
ra nyert Üzbegisztán ellen hétfőn az ázsiai
selejtezősorozat nyolcadik fordulójában, kijutott a
jövő évi oroszországi labdarúgó-világbajnokságra.
Irán – amely eddig négyszer, 1978-ban, 1998-ban,
2006-ban és 2014-ben szerepelt vb-n – a jövő évi
sportági csúcsesemény harmadik résztvevője: a házi-
gazda Oroszországon kívül korábban Brazília bizto-
sította helyét a 2018. június 18. és július 15. között
sorra kerülő tornán.

* A Pittsburgh Penguins együttese megvédte baj-
noki címét az észak-amerikai profi jégkorongligában,
az NHL-ben, miután a döntő hatodik mérkőzésén 
2–0-ra győzött a Nashville Predators otthonában. A
pittsburghi csapat az első duplázó az elmúlt 19 évben,
a Stanley-kupát legutóbb a Detroit Red Wings hódí-
totta el kétszer egymás után.

Czimbalmos Ferenc Attila

Gligor Róbert László

Székelyföld bronzérmes, Padánia megvédte címét az Eb-n
Székelyföld labdarúgó-válogatottja nyerte az állam nélküli

népek számára második alkalommal megszervezett Európa-baj-
nokság kisdöntőjét. Az Ilyés Róbert irányította együttes, miután
négy pontot szerezve továbbjutott a csoportkörből, az elődöntőben
egy góllal kikapott a házigazda Észak-Ciprustól, így a bronzére-
mért játszhatott Abházia ellen, és 3-1-re diadalmaskodott. Az Eu-
rópa-bajnokság győztese Padánia lett, amely a rendes játékidőben
jegyzett 1-1 után büntetőkkel 5-3-ra felülmúlta az észak-ciprusi-
akat. Bajkó Barna a torna gólkirálya lett 5 találattal. A kisdöntő
legjobbjának Csizmadia Csabát nyilvánították. 

„Megtiszteltetés a magyar csapat után 
a székely válogatottnak is tagja lenni”

– beszélgetés a marosszentgyörgyi származású Csizmadia Csabával, 
Székelyföld válogatottjának kiváló hátvédjével, aki korábban 

12 alkalommal szerepelt a magyar nemzeti együttesben –

A székely válogatott a Felvidék elleni mérkőzés előtt. Csizmadia Csaba a hátsó sorban jobb-
ról az első

„Aranyoskák”: örömteli arcok a Together Dance Club cheerleading csapatában

Székelyudvarhelyi edző válthatja a
magyar csapat német szövetségi ka-
pitányát



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(1601)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-278-920.
(1601)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(1601)

ELADÓK: MAZDA CX7, 2009-es,
benzines, fekete, 2261 cm3-es, 256
LE, 176.000 km-ben, ára: 7.200
euró; VW CRAFTER (duba), 2007-
es, dízel, fehér, 2461 cm3-es, 134
LE, 205.800 km-ben, ára: 6800
euró; AUDI-ALLROAD, 2007-es,
dízel, metallizált szürke, 2496 cm3-
es, 177 LE, 306.000 km-ben, ára:
3400 euró; MITSUBISHI CA-
RISMA, 1997-es, benzines, szürke,
1600 cm3-es, 90 LE, 295.000 km-
ben, visszaigényelhető illeték, ára:
1300 euró; VW POLO, 1998-as,
benzines, kék, bontásra, ára: 400
euró. Egyben eladva: 15.800 euró.
Tel. 0758-047-614. (1750-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Pánczél Mária névre
szóló ingyenes autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (1744)

ELVESZTETTEM Fülöp Gabriella névre
szóló ingyenes autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (1745)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK külső-belső lakásfel-
újítást, manzárdépítést garanciával.
Tel. 0742-557-214, 0747-105-425.
(19023-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggö-
nyöket, harmonikaajtókat, ter-
mopán PVC-nyílászárókat, szú-
nyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (1405)

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

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(1575)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (1723)

MEGEMLÉKEZÉS

Jóságos szíved pihen a föld alatt,
minden könnycseppünk nyug-
tassa álmodat. Az idő múlik, de
feledni nem lehet, csak megta-
nulni élni nélküled.
Fájó szívvel emlékezünk június
14-én a nyárádszentlászlói szüle-
tésű TŐKÉS MÓZESRE halálá-
nak első évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Szerettei. (1645)

Az évek telnek, a könny nem
apad, emléked számomra mind-
örökké megmarad. Az űr, mely
utánad maradt, egyre mélyül,
melyet elfogadni nem tudok. El-
mentél tőlem egy csendes hajna-
lon, köszönni, búcsúzni nem volt
alkalom. Bennem él egy arc, egy
meleg tekintet, egy simogató kéz,
egy végtelen szeretet. 
A búcsú nélküli elválás fájó em-
lékével gondolok életem legszo-
morúbb napjára június 14-én, a
székelyberei születésű GYÖRGY
DÉNESRE halálának 3. évfordu-
lóján. Nyugodj békében! Emlékét
őrzi bánatos felesége, Annuska.
(1704-I)

Kegyelettel és fájó szívvel emlé-
kezünk június 14-én a szeretett
férjre, édesapára, nagytatára,
KACSÓ JÁNOSRA halálának év-
fordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét őrzi
felesége, Ilona, fia, Csaba,
leánya, Ilonka, unokája, Bettyke.
(1753-I)

„Nem tudjátok, hogy akik ver-
senypályán futnak ugyan, de
csak egy nyeri el a jutalmat? Úgy
fussatok, hogy ti nyerjétek el.”

(1. Kor. 9,24)
Kegyelettel emlékezünk hűséges
presbitertársunkra, ZAJZON
PÁLRA, aki alázatos és szeretet-
teljes diakóniai szolgálatával,
nagy életbölcsességével, hasz-
nos tanácsaival szíve utolsó dob-
banásáig munkálkodott
gyülekezetünkben Isten országa
építésén. Példamutató szolgála-
tának emléke legyen áldott kö-
zöttünk. 
A Marosvásárhely-Alsóvárosi
Gyülekezet és a Presbitérium.
(19025-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk POPA IOANRA, a
szeretett férjre, apára, gyer-
mekre, testvérre halálának 2. év-
fordulóján. Akik ismerték,
gondoljanak rá kegyelettel.
(1747)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édes-
anya, nagymama, testvér, anya-
társ és anyós, 

SZÁSZ MÁRIA 
szül. Székely 

életének 85. évében, hosszas
és türelemmel viselt szenvedés
után június 13-án csendesen
megpihent. Temetése folyó hó
15-én 14 órakor lesz az udvar-
falvi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (1754-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendüléssel értesültünk
OROSZ SZABÓ EDIT, egyete-
münk volt tanárának haláláról.
Emlékét megőrizzük, és őszinte
részvétünket fejezzük ki a gyá-
szoló családnak. A Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem
munkaközössége. (sz.-I)

Kegyelettel gondolunk vissza
OROSZ SZABÓ EDIT kedves lé-
nyére, az együtt töltött évek szép
emlékére. Isten nyugtasson bé-
kében, szeretteidnek vigasztaló-
dást! Egykori csoporttársaid a
főiskoláról. (1763)

Isten akaratában megnyugodva, fájó

szívvel, könnyes szemmel emléke-

zünk drága jó leányunkra, MAJLÁTH

CSILLÁRA, akit 14 éve, 2003-ban el-

vesztettünk. 

Bánatos szülei, gyermekei, Adrienn

és Ricsi, testvére, Csaba és a roko-

nok. (1608)

Emlékezünk FEHÉRVÁRI LAJOSRA és FEHÉRVÁRI 
IRÉNKÉRE haláluk 2., illetve 25. évfordulóján.
Szeretteik. (1750-I)

Szellő szárnyán szálló idő e
szép naphoz vezetett,

szívem imádságát suttogja
a szeretet. Kérem  

a Jóistent, óvjon, védjen
téged, adjon neked

egészséget, hosszú, boldog
életet!

SZOMBAT ÁGNEST 
81. születésnapja alkal-
mából sok szeretettel

köszönti három leánya, fia,
nyolc unokája, hat

dédunokája.
Élj sokáig, drága

Édesanyánk! (1668)
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Csütörtökön a Creactivity Kids Clubban interaktív zenés
foglalkozás 1-3 éves gyerekeknek sok játékkal, versikével és
mesével. Időpont: 10.30 óra. 
Helyszín: Rózsák tere 16. szám. Ára 15 lej. 
Az élménydús zenei hallásfejlesztő tevékenység időtartama 40
perc, ami kiegészül 20 perc játszóházas tevékenységgel. A
részvételhez regisztráció szükséges a 0740-647-575-ös
telefonszámon, mert a helyek száma korlátozott.
Lovász Ágota és a Creactivity csapata élőzenével és minőségi
ütőhangszerekkel várja Önöket és gyerekeiket!

Focitábort szervez az MSE Sportegyesület a nyári vakáció első
hetében, június 19-23-a között a nagyadorjáni Dorman
sportközpontban. Gyönyörű, csendes környezetben, távol a világ
zajától, ideális helyszínen. Kezdd velünk a nyári vakációt! További
információk a következő honlapon: focitabor.focisuli.ro. Telefon:
0720-522-618.

A DETTY’S 
fehérnemű-varrodába 

varrónőket alkalmazunk 
női termékek gyártására. 

Tel. 0745-354-691.

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Németország is befogadná 
az uniós bankhatóságot 

és a gyógyszerügynökséget
Németország is befogadná a brit

uniós tagság megszüntetése (Bre-
xit) miatt Londonból távozó Euró-
pai Bankhatóságot (EBA) és az
Európai Gyógyszerügynökséget
(EMA) – jelentette be a német kor-
mány szóvivője hétfőn Berlinben.

Steffen Seibert elmondta, hogy
az egységes uniós pénzügyi piacot
értékelő, a bankszabályozást egysé-
ges európai keretbe foglaló és a
pénzügyi rendszer gyenge pontjait
feltárni hivatott bankhatóságnak
Frankfurt lehetne az új otthona, az
unió tagállamaiban forgalmazható
gyógyszerek jóváhagyásáért felelős
gyógyszerügynökség pedig Bonnba
költözhetne a brit fővárosból.

Az új székhelyek kiválasztását
célzó eljárásról a júniusi uniós

csúcstalálkozón születhet megálla-
podás – tette hozzá.

Kérdésre válaszolva azt mondta,
nem tudja, hogy Németország mel-
lett mely tagállamok pályáznak
még az EBA és az EMA elhelyezé-
sére.

Eddig csak az volt ismert, hogy a
német kormány az EBA-t költöz-
tetné Németországba. Angela Mer-
kel kancellár a napokban egy
gazdasági vezetők előtt mondott be-
szédében kiemelte, hogy Frankfurt
a nemzetközi pénzügyi rendszerben
betöltött fontos szerepe miatt „pre-
desztinált” – eleve elrendelt – arra,
hogy az EBA székhelye legyen.

Korábban a magyar és a spanyol
kormány is jelezte, hogy befogadná
a két uniós intézményt. (MTI)



IRODAI MUNKATÁRSAT alkalmazunk. Feladatkör: ügyfelekkel
való kapcsolattartás és általános irodai adminisztráció. Elvárás: jó ko-
munikációs készség román és magyar nyelven. Jelentkezz önéletraj-
zoddal: cv@westjobs.eu (sz.-I)

RÉGI AJTÓK és ABLAKOK MINŐSÉGI HŐ-, POR- ÉS HANG-
SZIGETELÉSÉT vállaljuk  Németországban kifejlesztett technológi-
ával. Új és egyszerű megoldás,  tiszta munka, nagytakarítást nem
igényel. Telefon: 0721-255-006. (HN-I)

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

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSO-
GATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (19010-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT (árukihordásra), MÉSZÁROST
és fiatal SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0744-644-026. (19019)

A PARADIGMA ajándékboltba munkatársakat keresünk ELADÓI
MUNKAKÖRBE. A fényképes önéletrajzokat személyesen a Székely
Vértanúk u. 10-12. szám alá vagy a paradigmaesoteric@gmail.com e-
mail-címre várjuk. (19020-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyakorlott SZA-
KÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGA-
TÓT. 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 ren-
delkező ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (59777)

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

A PC HOUSE FIATAL MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel
a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most!
Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk.
Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (59920-I)

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

FELVESZEK FIATAL LÁNYOKAT cukordekorációk gyártására, a
vakációban tanulók is jelentkezhetnek. Jelentkezni a 0745-520-408-as
telefonszámon. (1548-I)

FELVESZEK ÉPÍTKEZÉSBEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKET,
gipszkartonost, festőt. Tel. 0730-351-694. (1548-I)

A ROSEN GARDEN vendéglőbe SZAKÁCSOT vagy SEGÉDSZA-
KÁCSOT alkalmazunk. Tel. 0722-396-115. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

2017. június 14., szerda ________________________________________ KÖZLEMÉNY – HIRDETÉS __________________________________________ NÉPÚJSÁG 11

A Népújság hirdetési irodájában
felveszünk

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 

és az aradi NYUGATI  JELENBE.

Szünetel a vízszolgáltatás 
Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi  AQUASERV RT.  értesíti a fogyasztókat, hogy a hálózaton végzendő
beruházási munkálatok miatt Marosvásárhelyen szünetel az ivóvíz-szolgáltatás június 15-én
15–22 óra között a Nicolae Grigorescu utca 2., 4., 4A, 4B, 4C, 4D, 6. szám alatt, valamint az
ortopédiai klinika és a Galenus poliklinika egységeiben. 

Ezek a beruházási munkálatok az Európai Unió Kohéziós Alapjából társfinanszírozott Az
ivóvíz- és szennyvíz-infrastruktúra kibővítése és felújítása Maros megyében projekt részét
képező, a marosvásárhelyi ivóvíz-, szennyvíz- és csatornahálózat, szivattyúállomások, veze-
tékek felújítására és kibővítésére vonatkozó kivitelezési szerződésbe vannak foglalva.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejeztével  a rendszerben  a víz el-
színeződhet és lerakódásokat tartalmazhat, a kitisztulásáig csupán háztartási célokra alkal-
mas. Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.

A marosvásárhelyi Aquaserv  Rt.

A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi  a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség esetén,
sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját megoldja, az
eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból; Corina Bukarestben kétévi
különélés után kibékült kedvesével; Németországban Klaus ismét feleségével él,
és sikeres üzletember lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7
év után megnősült; Constantin Kolozsváron újra a családjával van; Cristian
Nagyváradon összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres
vállalkozás tulajdonosa. 
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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A Maros 
Vízügyi Hatóság

versenyvizsgát hirdet két megüresedett
mérnöki állás betöltésére meghatározott időre

Az állás megnevezése: mérnök a vízforrások kezelését, felügyeletét
és védelmét követő irodába

Írásbeli vizsga: 2017. június  29-én 10 órakor.
Állásinterjú: 2017. július 5-én 10 órakor.
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Köteles Sámuel utca

33. szám alatt lesz.
Követelmények:
– felsőfokú műszaki végzettség –  vegyészmérnöki, környezetmér-

nöki szakirány
– alapos számítógép-kezelési ismeretek (Word, Excel)
A pályázati dossziét június 22-én 12 óráig, hétfőtől péntekig na-

ponta 7–15 óra között lehet benyújtani a vízgazdálkodási vállalat hu-
mánerőforrás-osztályán. 

Bővebb felvilágosítás:
• a székhelyen
• a http://www.rowater.ro/damures  honlapon, a Posturi disponibile

címszó alatt 
• a 0265/260-289-es telefonszámon, 440, 460-as mellék 
• a personal@dam.rowater.ro e-mail-címen.

A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

minőségügyi munkatárs / minőségellenőr

Előny:
• a műszaki rajz alapfokú ismerete, termelőközegben szerzett mi-
nőségügyi szakmai tapasztalat.

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

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

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

5.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


