
A hét végén másodszor szervezték meg
a Gézengúzok gyerekfesztivált, de már
tudják: ebben a formában nem kerülhet
sor hasonlóra, mert elveszíti a lényegét.
A nagy érdeklődésre számító rendez-
vény jövőjét jól át kell gondolni – véli a
főszervező.

Már pénteken megtelt a nyárádszentlászlói
Pásztortűz panzió udvara közelebbről vagy tá-
volabbról, többnyire városi környezetből érkező
családokkal. A helyszín nagysága és elrendezése
ideális volt a kis „gézengúzoknak” a kikapcso-
lódásra, a felhőtlen szórakozásra, önfeledt ját-
szásra. S ha a tömegben valaki elveszítette az
anyukáját, a karszalagján levő telefonszám és a
színpadi hangosbemondó segítségével  hamar

orvosolták a bajt. Így a szülők is kedvükre vá-
laszthattak az előadások, kézműves-foglalkozá-
sok közül, nem feltétlenül kellett a gyereküket
őrizniük, hiszen számos önkéntes felügyelte a
programokat és a résztvevőket, irányította a já-
tékokat, útbaigazította a kérdezőt.

Ennél kötetlenebb táborozási és szórakozási
lehetőséget nem is kívánhattak volna a kicsik,

Megkezdődött 
a NATO-
hadgyakorlat
Kedden megkezdődtek a Saber Guar-
dian 2017 (SG17) elnevezésű nem-
zetközi gyakorlatsorozat – a
Fekete-tenger térségének eddigi leg-
nagyobb hadgyakorlatának – romániai
manőverei.

____________4.
„Magyar Erasmus”
A program támogatási kerete a hallga-
tók számára 234 millió forint, míg ma-
gyarországi oktatók kiküldésére az
oktatói ösztöndíjprogram keretében
140 millió forintot különítettek el. A ré-
giós megoszlásban Erdély áll első he-
lyen, amelyet Felvidék, Kárpátalja és
a Vajdaság követ.

____________5.
A közterek 
megszépítői 
Július 6-án, csütörtökön államvizsgá-
zott az a 15 diák, aki a Sapientia
EMTE marosvásárhelyi karának táj-
építészeti szakán végzett. A dolgoza-
tok tervrajzait pannókon kiállították az
egyetem aulájában, ahol  rövid tárlat-
nyitót is rendeztek. 

____________6.
Legyőzte a romá-
nokat és megnyerte
a vb-főpróbát 
a magyar csapat
A magyar válogatott nyerte a Buda-
pesten rendezett BENU-kupa férfivízi-
labda-tornát, amely a hét végén
kezdődő magyar vizes világbajnokság
főpróbájának számított Märcz Tamás
legénysége számára. 

____________9.

Vicces komolyságok
A képviselőház elnöke szerint parlamenti bizottságot

hoznak létre azoknak a kivizsgálására, akik nem lopnak.
Mert azokat az embereket – szerinte – nehezen lehetne
románoknak nevezni… Sőt, a lap szerint azt mondta,
meg kell vonni mindenkitől az állampolgárságot, aki
nem szegett törvényt, és a rendőrség kezére kell adni,
hogy tanulják meg, hogyan kell lopni. És ha majd ha si-
keresen levizsgáztak, és nem kapják el őket a puskázá-
son, visszakaphatják az állampolgárságukat.

Mielőtt bárki megijedne és komolyan venné, tisztáz-
zuk, hogy a „hír” egy központi vicclapban jelent meg,
gúnyiratnak szánták, mi is annak tekintjük. De ha a
Mastercard felmérését nézzük, amely szerint három
román állampolgár közül kettő úgy gondolja, hogy – te-
kintve a számos és magas adót, illetéket – nincs semmi
kivetnivaló abban, ha nem fizeti be a kötelező adót, vagy
„kikozmetikázza” a vagyonbevallását, magyarán: jogos
az adócsalás, akkor kissé másképp festenek a dolgok. 

A felmérés címe A romániai szürkegazdaság értelme-
zése, és többek között az is kiderül belőle, hogy tíz meg-
kérdezett közül hét úgy gondolja, hogy az adókból,
illetékekből befolyó pénzeket központi szinten elherdálják,
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Kinőtte magát a Gézengúzok fesztivál

Egy év alatt a csúcsra jutottak

Teleormani aszfaltbárók 
kétes ügyei 

A DNA is nyomoz 
A Rise Project által feltárt anyag több részle-
tével kapcsolatban hivatalból nyomozni kez-
dett az Országos Korrupcióellenes Ügyészség
(DNA) – erősítette meg az intézmény sajtóiro-
dája az AGERPRES hírügynökség megkeresé-
sére. 

A Rise Project július 6-án tette közzé a belügyminisz-
térium titkosszolgálatának (DGIPI) tulajdonított jelen-
tést „Jegyzet a Teleorman megye társadalmi-gazdasági
közegének ártó körülményekről” címmel, amelyben
egy, a megye döntéshozóiból álló bűnszervezetről szá-
mol be. A RiseProject.ro azt írta Liviu Dragneáról, hogy
a 2000-es évek elejétől, amikor Teleorman megyei ön-
kormányzati elnök volt, „szervezett bűnözőcsoportot”
hozott létre, amely közbeszerzési pályázatok eltérítésé-
vel tulajdonított el állami és európai pénzeket. A Rise
Project szerint a Tel Drum vállalatot Liviu Dragnea csa-
lás útján vette át az államtól, majd több mint egy évti-
zeden át nem törvényes közbeszerzési eljárások révén
megszerezte a Teleorman megyei közutak aszfaltozására
vonatkozó megbízásokat. Dragnea hétfőn cáfolta, hogy
tulajdonrésze lenne az ügyben szereplő Tel Drum cég-
ben, vagy hogy Brazíliába menekítette volna ki vagyona
egy részét.



Székely-mezőségi népzene- 
és néptánctábor

Mezőbergenyében július 26-30. között tartják a népzene-
és néptánctábort, ahol naponta 10, illetve 16 órától mező-
madarasi és mezőpaniti  táncokat, népi gyermekjátékokat,
18  órától népdalokat oktatnak, esténként  táncház lesz.
Csütörtökön este 8 órától fellépnek a mezőpaniti hagyo-
mányőrző táncosok, szombaton 20 órakor Köllő Miklós a
népi hangszereket mutatja be, 21.30 órakor fellép a Be-
kecs néptáncegyüttes. Vasárnap 11 órától református is-
tentiszteletet tartanak, délután 4 órakor a tánccsoportok
mutatkoznak be. A néptáncot  Kásler Magda,  Farkas Sán-
dor Csaba, Gagyi Lóri és Bende Szende,  míg gyermekjá-
tékokat Gálfi Gizella tanít.  Zenél az Üver zenekar. Az
eseményt a Kincsásó Egyesület szervezi. 

Székelyföldi kirándulás 
A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Egyesülete július 19-én ki-
rándulást szervez Parajd–Korond–Szejkefürdő–Udvar-
hely–Szováta–Vármező útvonalon. A kirándulás utolsó
állomásán pisztrángot szolgálnak fel. Iratkozni az egyesü-
let Bolyai tér 36. szám alatti székhelyén lehet naponta 10-
13 óra között.  

Ülésezett a megyei tanács
Tegnap rendkívüli ülést tartott a Maros Megyei Tanács két
napirendi ponttal. Elsőként a Nyárádtő–Mikefalva–Dicső-
szentmárton megyei út európai uniós alapokból történő
korszerűsítésére vonatkozó projekt kivitelezéséhez szük-
séges intézkedéseket hagyták jóvá. Ezt követően a me-
gyei érdekeltségű munkálat területén  magántulajdonban
levő ingatlanok kisajátítási eljárásának elindítását szavaz-
ták meg. 

40 elektromos töltőállomást 
létesítenek

Az E.ON és a MOL Románia 2020-ig országszerte 40
elektromos gépjármű-töltőállomást  létesít, amelyet vissza
nem térítendő európai uniós alapokból  valósítanak meg.
A NEXT-E elnevezésű projekt egy páneurópai hálózat
része, amelyet hat országban – Csehország, Szlovákia,
Magyarország, Szlovénia, Horvátország és Románia –
építenek ki, és 222 töltőállomással  fog üzemelni. Az Eu-
rópai Tanács június 23-án döntött a finanszírozásról. Ro-
mániában az E.ON 19 töltőállomást létesít több mint
egymillió euró vissza nem térítendő uniós támogatásból,
a további 21 állomást a MOL építi meg. Az országban mű-
ködő  három töltőállomás közül egyik Marosvásárhelyen
található, az E.ON-székháznál.  

Közúti balesetek
Segesváron, a Somos (Corneşti) utcában egy kerékpárost
találtak leesve az aszfalton. Egy 58 éves férfi volt, aki az
E60-as országút melletti járdán kerékpározott Marosvásár-
hely irányába. A férfi elvesztette az egyensúlyát, és  leesett
a bicikliről úgy, hogy a feje megsérült. Belehalt sérüléseibe.
Marosvásárhelyen, a Kossuth utcában egy 70 éves szent-
királyi férfi  egy haszonjárművel hátratolatott, és egy autó-
busznak ütközött. A balesetben egy 18 éves mezőcsávási
tanuló sérült meg. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma IZABELLA és DALMA,
holnap JENŐ napja.
JENŐ: a hatodik magyar hon-
foglaló törzs neve volt. Hely-
ségnevek viselik máig az ott
letelepedettek törzsi nevét: Pi-
lisborosjenő, Diósjenő, Buda-
jenő. 

12., szerda
A Nap kel 

5 óra 40 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 14 perckor. 
Az év 193. napja, 

hátravan 172 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. július 11.

1 EUR 4,5680
1 USD 4,0093

100 HUF 1,4823
1 g ARANY 156,0568

IDŐJÁRÁS
Vihar lehetséges
Hőmérséklet:
max. 300C
min. 160C

Megyei hírek

Július 22-én idén he-
tedszerre tartják meg
a Gernyeszegi Kastély-
napot, amikor 10 és
este 8 óra között várja
látogatóit a Teleki-
kastély. Az évről évre
népszerűbb rendezvé-
nyen a délelőtti prog-
ramok főleg a
gyerekeknek szólnak.
A felnőtt látogatók két
történelmi kerekasz-
tal-beszélgetésen ve-
hetnek részt. 

A gyerekeknek szánt
programokban történelmi
kalandjátékkal várják a ki-
sebbeket, akik bábelőadást
is láthatnak és kézműves-
tevékenységen, különböző
szabadtéri interaktív játé-
kokban is részt vehetnek.
Az idén is lesz hintózás a
kastélyparkban. 

A felnőttek az Arché
Egyesület közreműködésé-
vel szakmai mini-előadás-
sorozaton olyan meghívott
előadókat hallgathatnak
meg, akik a kulturális örök-
ség témakörében tartanak
előadásokat, többek között arról, hogy
a kastélyok miként járulhatnak hozzá
a térség fejlesztéséhez, illetve milyen
szerepet vállalhat a közösség a műem-
lékvédelemben. 

Folyamatosan lesz a témához kap-
csolódó dokumentumfilm-vetítés is.
Délután Földváry Nicole, a kastély tu-

lajdonosának, Teleki Kálmánnak a fe-
lesége mesél a családjáról. A nap fo-
lyamán, az előző évekhez hasonlóan,
ezúttal is lesznek magyar és román
(kérésre angol) nyelvű vezetett séták,
délután a gernyeszegi templom érde-
kességeit is bemutatják az érdeklődők-
nek.

Az idén a kastélynapon fellép a ger-
nyeszegi kórus és az erdőcsinádi Ár-
vácska néptánccsoport, a  rendezvényt
18.30-tól a csíkszeredai Codex régizene-
együttes koncertje zárja, amely korhű
hangszerekkel szólaltatja meg a XVI-
XVII. századi udvari zenét – tájékozta-
tott Lukács Katalin főszervező. (vajda) 

Gernyeszegi Kastélynap 
Egyre népszerűbb rendezvény 

Múlt hét végén, július 7-én és 8-án
az erdészeti kihágásokat felügyelő
rendőrség akciót szervezett a törvény-
telen fakereskedelem visszaszorítására
Déda, Libánfalva és Alsóbölkény kör-
nyékén. Az akció során 23 köbméter
fát koboztak el  és 8000 lej bírságot
róttak ki – közölte a megyei rendőr-
felügyelőség. 

Egy 28 éves alsóbölkényi nőt azért
büntettek meg, mert 11 köbméter tűzi-
fát –  gyertyánt és tölgyet – birtokolt,
anélkül, hogy az eredetét igazolni
tudná.  Dédán egy 37 éves  férfit  azért
bírságoltak meg, mert igazoló iratok
nélkül szállította a tűzifát. A fát a ra-
tosnyai erdészetnek adták át. Egy
másik férfit azért büntettek meg 3000
lejre, mert a szállítmány kísérőiratai-
ban szereplő mennyiség nem felelt
meg a gépjárművel szállított nagyobb
mennyiségnek. A közel 7 köbméter fát
elkobozták, és a szászrégeni erdészet-
hez szállították. Illegális szállítmányra
bukkantak egy libánfalvi férfi gépjár-
művén,  kísérőiratok nélkül  több mint
4 köbméter fenyőfát szállított.  Őt
5000 lejre bírságolták meg. (mezey) 

Virágzik az illegális  tűzifa-kereskedelem 

Fotó: archív

Ügyes kezű gyermekek műhelye
Július 10–14. között zajlik az ügyes kezű gyermekek
műhelye 7–12 éves gyerekek részvételével. A maros-
vásárhelyi Női Akadémia a Divers Egyesület támogatá-
sával a Forradalom utca 45. szám alatt naponta két
kézművesműhelyt tart 10–14 óra között. A tevékenysé-
gek sátorban, az udvaron zajlanak. A műhelyeken a kö-
vetkező kézműves-foglalkozások lesznek: gyöngyfűzés,
fafaragás, papírkosárfonás, csomózás, nemezelés,
szalvétatechnika, mézeskalács-készítés. Érdeklődni  a

0722-318-605, valamint a 0740-598-563-as telefonszá-
mon lehet.

Kortárs zenei nap 
a Csűrszínházban 

A Csűrszínházi Napok után folytatódnak a rendezvé-
nyek Mikházán, július 15-én 18 órától a Bronx Egyesület
szervezésében sor kerül az első csűrszínházi kortárs
zenei fesztiválra, amelynek társszervezője a marosvá-
sárhelyi Rocksuli. Fellépnek: a Bronx és Koszika &
HotShots akusztikus koncerttel, a Moonfellas, a Bolyai
Farkas Líceum zeneköri diákjai és a Rocksuli növendé-
kei. Belépők a helyszínen válthatók.

RENDEZVÉNYEK
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Székelyföldre látogat 
Klaus Johannis

A július 18-i székelyföldi látogatást Mădălina Dobro-
volschi, az elnöki hivatal szóvivője kedden jelentette
be, amikor az államfő programját ismertette. Az
elnök egyebek mellett felkeresi a csíksomlyói feren-
ces kegytemplomot, a csíkszentkirályi ásványvíz-pa-
lackozó üzemet, a csíkszeredai megyeházán pedig
a térség háromszáz választott önkormányzati kép-
viselőjének és közigazgatási tisztségviselőjének je-
lenlétében tartandó tanácskozáson vesz részt.

Felfüggesztett börtönre ítélték
Konstanca volt polgármesterét

A bukaresti ítélőtábla négy év felfüggesztett börtön-
büntetésre ítélte hétfőn Radu Mazărét, Konstanca
volt polgármesterét, egyes területek tulajdonjogának
törvénytelen visszaállításáért. A bíróság felügyelet
alatt két év próbaidőt jelölt meg. Ugyanabban a per-
ben Nicuşor Constantinescu, a Konstanca Megyei
Tanács volt elnöke és Dragoş Săvulescu, a Dinamo
futballcsapat volt részvényese 3-3 év felfüggesztet-
tet kaptak. Radu Mazăre és 36 más személy ellen
2008-ban indult nyomozás annak gyanújával, hogy
törvénytelen módszerekkel állították vissza Kons-
tanca és Mamaia üdülőhely nagy területeinek tulaj-
donjogát.

Pótérettségi
Tegnap kezdődött és péntekig tart a beiratkozás a
pótérettségire. A pótvizsgázó diákok július 27-én irat-
kozhatnak be a második érettségi vizsgasorozatra.
Augusztus 21-én a román nyelv és irodalommal kez-
dődnek az írásbeli pótérettségi vizsgák a tanügymi-
nisztérium által jóváhagyott naptár szerint. Az
eredményeket szeptember 1-jén 16 óráig teszik
közzé, és ugyanaznap 16 és 20 óra között fogadják
az óvásokat.

Támogatás munkáltatóknak 
Klaus Johannis államfő kihirdette hétfőn azt a tör-
vényt, amelynek alapján támogatásban részesülnek
azok a munkáltatók, amelyek inas- vagy gyakornoki
szerződést kötnek. A támogatás értéke havi 1.125,
illetve 1.360 lej. A jogszabály értelmében a szerző-
dés teljes időtartama alatt havi 250 eurónak megfe-
lelő (1.125 lej) támogatásban részesül az a
vállalkozó, amelyik inast, és havi 300 eurónak (1.350
lej) megfelelő támogatásban az, amelyik gyakorno-
kot alkalmaz. 

ahelyett, hogy például az oktatás, az egészségügy vagy
a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére fordítanák.

Ezért, annak ellenére, hogy tudatában vannak annak,
hogy az adócsalás vagy a hamis vagyonbevallás  tör-
vényellenes, minden második megkérdezett azt mondta,
hogy az adók túl magasak, és emiatt jogos azok be nem
fizetése.

A megkérdezettek 84%-a szerint a közszolgáltatások
minősége sem megfelelő, és tíz megkérdezett közül ki-
lenc válaszolta azt, hogy a feketegazdaság az ország
gazdasági fejlődésének legnagyobb akadálya, illetve
hogy készek lennének (92%) a hatóságok segítségére
lenni a feketegazdaság elleni harcban, amire azon-
ban az „alanyok” 42 százaléka szerint semmi esély
nincs.

A Mastercard Románia menedzsere szerint az em-
berek agyában az életkor előrehaladásával tudatosodik,
hogy tulajdonképpen mi is a feketegazdaság. A 15 és 24
év közötti fiatalok közül háromból kettő hallott ugyan a
feketegazdaságról, de nem igazán érti, az 55 és 64 év
közöttiek közül már tíz közül kilenc pontosan tudja, mit
jelent. A megkérdezettek többsége szerint azt jelenti,
hogy munkaszerződés nélkül alkalmaznak valakit; ha
nem jelentik be a teljes jövedelmet, az adócsalás. 

A felmérést ez év februárjában a Mastercard megren-
delésére az Ipsos végezte Romániában és kilenc más
kelet-európai országban: Bosznia-Hercegovinában,
Bulgáriában, Horvátországban, a Cseh Köztársaság-
ban, Magyarországon, Lengyelországban, Szerbiában,
Szlovákiában és Szlovéniában. 

A gúnyirat az gúnyirat, de a (nagy)politikusok kor-
rupciós ügyeinek, illetve a felmérés eredményének tük-
rében...

Vicces komolyságok
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Egy év alatt nagyjából 1,5 millióval bővült az Euró-
pai Unió lakossága, amely 2017. január 1-jén 511,8
millió volt a becslések szerint, a növekedés oka a
pozitív migrációs egyenleg – derült ki az uniós sta-
tisztikai hivatal (Eurostat) hétfőn közzétett jelen-
téséből.

A lakosság számának emelkedését a hivatal egyértelműen
a bevándorlás számlájára írta, tavaly ugyanis gyakorlatilag
nem volt természetes népességnövekedés, a mindössze 5,1
millió születésre ugyanannyi halálozás jutott.

Az unió legnépesebb tagállama továbbra is Németország
82,8 millió fővel, míg Franciaországban 67 millióan, az Egye-
sült Királyságban 65,8 millióan, Olaszországban pedig 60,6
millióan élnek. Ebben a négy országban él a 28 tagú EU la-
kosságának több mint fele.

A közzétett adatok szerint 18 tagországban bővült a népes-
ségszám 2016-ban, míg tízben – köztük Magyarországon –
csökkent. A legnagyobb emelkedést Luxemburgban (+19,8
százalék) regisztrálták, ezt követte Svédország (+14,5), Málta
(+13,8), Írország (+10,6) és Ausztria (+9,5). A legnagyobb
csökkenést Litvániában (-14,2 százalék), Lettországban (-9,6),
Horvátországban (-8,7), Bulgáriában (-7,3), továbbá Románi-
ában (-6,2) jegyezték fel.

Magyarország lélekszáma 3,4 százalékkal csökkent egy év
alatt, és az idei év elején 9,8 millió volt, ami az EU összné-
pességének mintegy 1,9 százalékát teszi ki.

A születésszám valamelyest emelkedett 2015-höz képest,
de ezer lakosra még mindig csak 10,0 újszülött jutott az
unióban. A lakosságszámhoz viszonyítva a legtöbb gyerek
Írországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban
született: Írországban 13,5 születés jutott ezer főre, Svéd-
országban és az Egyesült Királyságban 11,8. A sereghaj-
tók Olaszország (7,8 újszülött/ezer fő), valamint
Portugália (8,4), Görögország (8,6) és Spanyolország (8,7)
voltak.

A halálozási arány Írországban és Cipruson a legalacso-
nyabb, mindkét országban 6,4 haláleset jutott ezer lakosra. A
skála másik végén Bulgária (15,1), Lettország (14,6), Litvánia
(14,3), illetve Románia és Magyarország (13) található. Ezer
lakosra 10,0 haláleset jutott az unióban.

Ebből adódóan a legmagasabb természetes növekedési rátát
Írország (+7,1 százalék), Ciprus (+4,7), Luxemburg (+3,6) és
Franciaország (+3) vezeti. A legmeredekebb természetes fo-
gyás pedig Bulgáriában (-6), Litvániában (-3,7), Romániában
(-3,5), Horvátországban és Lettországban (-3,4), valamint Ma-
gyarországon (-3,2) volt.

A bevándorlás miatt nőtt az EU lakossága

Ünnepélyes keretek közt kedden lerakták az M4-es
autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki (román or-
szághatár) közti szakaszának alapkövét.

Az MTI jelentése szerint a magyar kormány célja, hogy az
M35-ös és az M4-es autópálya megépítésével létrejöjjön a Fel-
vidék és Észak-Erdély közötti gyorsforgalmi kapcsolat Kassa–
Debrecen–Nagyvárad irányában. A beruházás elkészültével
mérséklődnek a környezeti ártalmak, s részben tehermentesül
Berettyóújfalu és Mezőpeterd.     

Cseke Attila szenátor (RMDSZ) Bihar megye szempontjá-
ból is fontosnak nevezte az autópálya megépítését, mint fo-
galmazott, gazdasági fellendülést hoz a Partium számára, s
elindulhat az erdélyi autópálya építése is.     

Pántya József, a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztési Zrt. út-
fejlesztési igazgatója a beruházás paramétereit ismertette. Első
szakaszban a 2,95 km-es 2×2 sávos autópálya épül ki Nagy-
kerekiig, leállósávval, középen elválasztósávval. Három új híd
is elkészül a Kék-Kálló főcsatorna felett, valamint egy mér-
nökségi telep és egy autópálya-rendőrség Berettyóújfalu mel-
lett. A kivitelezés nettó költsége 15 milliárd forint, elkészülte
2019 I. negyedéve. A második szakasz a 47-es főúttól az or-
szághatárig terjed, 26,5 kilométernyi 2×2 sávon, leállósávval.
Megépítenek egy komplex pihenővé alakítható határátkelőt
is Nagykerekinél. A kivitelezés nettó költsége 83 milliárd fo-
rint, a várható átadás 2020 I. negyedéve – mondta el Pántya
József.    

Magyar oldalon épül az autópálya a román határig
Alapkőletétel Berettyóújfalunál 

Az iraki kormányerők hétfőn hivata-
losan is bejelentett moszuli győzelme
alapjaiban rengeti meg a magát Iszlám
Államnak nevező terrorszervezet úgyne-
vezett kalifátusát, de a teljes összeomlás
valószínűleg hónapokig eltart, a szélső-
ségesek pedig akár még évekig rettegés-
ben tarthatják a térséget és a világot –
írta az AP amerikai hírügynökség ked-
den.

A moszuli győzelem ékesen bizo-
nyítja, hogy az iraki hadsereg felépült a
megalázó vereségből, amelyet az Iszlám
Államtól szenvedett el 2014-ben, amikor
az több mint három évvel ezelőtt elfog-
lalta Irak második legnagyobb városát és
a környező területeket, a kormányerők
pedig gyakorlatilag megfutamodtak. Az
offenzíva egyúttal arra is rávilágít, hogy
a kormányerők erőteljesen támaszkod-

nak az Egyesült Államok vezette nem-
zetközi koalíció légi támogatására a har-
cokban, amelyeknek koránt sincs vége.

Moszul után az iraki biztonsági erők
valószínűleg a nyugati Tell-Áfárra össz-
pontosítanak majd, amelyet 2014 júniu-
sában foglaltak el a dzsihadisták. A város
körül síita milíciák állomásoznak, ame-
lyeknek sikerült megszerezniük a helyi
repteret.

Szintén az Iszlám Állam kezén van a
Bagdadtól 240 kilométerre északra
fekvő Havidzsa városa is, illetve számos
település az Eufrátesz völgyében egé-
szen Szíriáig. A szomszédos országban a
szélsőségeseké egy tartományi székhely,
Deir ez-Zór nagy része, el-Majádín és
Bukamal, valamint a határ menti sivata-
gos térség csaknem egésze. Még egy ke-
mény küzdelem vár a dzsihadisták ellen

harcoló koalíciós erőkre és szíriai párt-
fogoltjaikra a szíriai Rakkában, az Isz-
lám Állam „fővárosában”. A kurdok
vezette szíriai erők körbezárták a telepü-
lést, és megtörték a szélsőségesek első
védelmi vonalait, közelebb nyomulva
Rakka szívéhez.

Azonban Moszulhoz hasonlóan itt is
mindenre elszánt és jól szervezett ellen-
felek állnak velük szemben, akik készek
utolsó leheletükig harcolni a „kalifátu-
sért”. A dzsihadisták szakértői a városi
hadviselésnek, valamint annak, hogyan
használják élő pajzsként a helyieket, és
rombolják a szembenálló csapatok mo-
rálját öngyilkos merényletekkel és gyil-
kos drónok bevetésével. Rakkában
továbbra is mintegy 100 ezer civil él,
ami komoly akadályt jelenthet a koalí-
ciós erők számára a légicsapásoknál.

Iszlám Állam 
Mi várható Moszul felszabadítása után?

Alapkőletétel Berettyóújfalunál   2017. július 11-én. Fotó: MTI Czeglédi Zsolt



akik minden játékot nagy örömmel
és érdeklődéssel, izgalommal pró-
báltak ki: horgászást, békaugratást,
madárütést, parittyázást, tekézést,
lándzsázást, célba és célra dobást,
karikagyűjtést, sárkányölést és
egyensúlyjátékokat. A tavalyi kíná-
latot bővítették a szervezők, idén 29
játék várt a gyerekekre. Mindezek
során petákokat, ovális formájú kis
falapokat gyűjtöttek, ez volt a tábori
valuta. A sorban állással és kemény
munkával, kitartással, ügyességgel
megszerzett „pénzzel” lehetett
megfizetni a szórakozást, kikapcso-
lódást, a hagyományos pénzzel csak
a büfében vagy a fagylaltosnál le-
hetett érvényesülni. Aki kellő
számú petákot összegyűjtött, az 
felülhetett a kosárhintára, öt petá-
kért kipróbálhatta az elektromos
autót, háromért pedig a talicskata-
xit, amelyen szorgos apukák sétál-
tatták a gyerekeket a tábor
területén, ha a járművet épp nem
valamely család cuccainak be- vagy
kiszállítására vették igénybe. De
petákot kellett lepengetni a kézmű-
vessátraknál is, hogy különböző
foglalkozásra  be tudjanak ülni a
gyerekek. Kínálat volt bőven, vi-
rágkészítés, gipszfestés, batikolás,
nemezelés, textilhasználat, bogozás
és körmöcske, római gyermekkor,
bőrözés, babavarrás, de Székely-

vécke polgármesterével, Fekete Pa-
lival is készíthettek mókás szobro-
kat az apróságok. Összesen 16
kézműves-foglalkozás kötötte le a
táborozókat, és nemcsak a kis „gé-
zengúzok” szorgoskodtak az aszta-
lok körül, sok anyuka is élvezettel
segített be nekik.

A napot késő délutáni gyerek-
koncert zárta: pénteken a Kelekó-
tyák, szombaton az Evilági zenekar
csalta színpad elé a kicsiket és na-
gyokat szórakozni. Persze, ezzel
még nem feltétlenül kellett ágyba
vonulniuk a gyerekeknek, először  a
zuhanyzókba terelték a fejük búb-
jáig maszatos, de ragyogó arcú cse-
metéket a szülők, majd vacsora után
diafilmet lehetett nézni: a már kép-
ernyőhöz szokott gyerekek száj-
tátva bámulták a szüleik korabeli
vetítést, és a papírszínházzal is
megismerkedhettek. Vasárnap dél-
előtt néptánccal kezdték a napot az
apróságok, emellett szombat délben
a nyárádszeredai, vasárnap a csík-
falvi tűzoltók bemutatóinak  örül-
hettek.
A szülők sem unatkoztak

A felnőttek sem unatkoztak, a
szervezők számukra is sokszínű
programról gondoskodtak. A vásár-
helyi édesanyák egyesülete, a
Védem külön teret alakított ki, ahol
három napon át értékes előadásokat
tartottak orvosok, szakemberek,

szülők és lelkészek a baba- és gyer-
mekhordozásról, gyermekkori be-
tegségekről és súlyproblémákról, a
szoptatásról, leválásról és leválasz-
tódásról, a szülők párkapcsolati
problémáiról, függőségekről, de
volt jóga és író-olvasó találkozó is,
előadás az olvasóvá nevelésről. A
szomszédos teremben a Caritas
ajánlotta a  Cseperedő programját,
ahol az apróságok mászkáltak,
kúsztak, ugráltak, építettek, főzöcs-
kéztek, pecsételtek, formákat rak-
tak ki, énekeket, mondókákat
tanultak. Az udvaron egy nagy
diófa árnyékában Waldorf-„isko-
lát” rendeztek be, ahol a gyerekek
hangszerekkel ismerkedtek, népda-
lokat tanultak, bábokat készítettek,
s a szülők nemcsak ezt követték
nagy érdeklődéssel, hanem Kádár
Annamária pszichológus előadásait
is.
Nagyon nagy az igény

A fesztivál ötlete onnan jött,
hogy többször jártak a Székölykök
gyermekfesztiválon, de miután az
megszűnt, úgy érezték, újabbat kell
szervezniük családjuknak, gyereke-
iknek – mondta el érdeklődésünkre
Boda L. Gergely főszervező. Jártak
különböző egynapos gyerekrendez-
vényekre, de az merőben más, mint
amikor a család egy egész hétvé-
gére lecuccol, és szórakozik. Így
szervezték meg tavaly első ízben a
Gézengúzok gyerekfesztivált
Szentlászlón. Azt a társadalmi réte-
get akarták megcélozni, amely nem
tud megengedni gyermekeinek egy-
hetes nyaralást a tengeren, hegyek-
ben vagy épp a Balatonon, de azt
tapasztalták, mégsem ez a kategória
érkezett. Jöttek azonban családok
Erdély minden sarkából, többnyire
városi környezetből, Sepsiszent-
györgytől Szatmárnémetiig, és már
Budapestről is. Tavaly 1400 részt-
vevővel számoltak, idén  1600 sze-
mélynek volt bejárása a kempingbe,
ennek mintegy fele volt Maros me-
gyei, ami azt jelenti, hogy egész Er-
dély-szerte nagy igény van az ilyen
rendezvényekre. A gyerekek után
fizetendő 5 lejes ár szimbolikus,
hisz ebből nem lehet fesztivált szer-
vezni, így számos támogató állt
melléjük, és a tavalyi siker után
idén hatalmas keresletet tapasztal-

tak. Internetes foglaláshoz kötötték
a részvételt, mégis nagyon hamar
elkeltek a jegyek, nagyon sok csa-
ládnak nem tudtak belépést biztosí-
tani. Így is a tervezettnél kétszázzal
több jegyet kellett áruba bocsáta-
niuk, akkora nyomás nehezedett
rájuk – vallotta be a főszervező. Ám
ez újabb száz gyereket jelent, azaz
minden játéknál öttel több gyerek
állt sorba, így legalább tíz percre
nőtt a várakozási idő. Ez pedig már
a felső határt jelenti, ezért Boda
úgy véli, ennél több személyt nem
lehet befogadni: negyvennél több
sátorban és 25 szobában szálltak
meg a „bentlakók”, de Nyárádsze-
redában is többen foglaltak szál-
lást, sokan pedig naponta ingáztak
a rendezvényre.

Ebben a formában jövőre bizto-
san nem szeretnének fesztivált szer-
vezni, mert elveszíti családias
hangulatát, ezért gondolkodnak a
hogyan továbbon: vagy két hétvé-
gére kell szervezni, vagy meghívá-
sos, támogatásos rendszerhez kötni,
vagy nagyobb belépőárat szabni –
bár tudják, hogy nem ez a legjobb
megoldás. Mindenképp ki kell dol-
gozni egy más stratégiát, mert bár
Maros megyében ennél megfele-
lőbb nagyságú és infrastruktúrájú
helyet nem találtak, a fesztivál már
nagyon kinőtte magát. 
„Nagyon szuper”

Úgy tapasztaltuk, egyáltalán nem
volt teher a szülőknek, ha a hancú-

rozástól, játékoktól és kánikulától
kifulladt gyermekeiket ölben vagy
a hátukon kellett hordozniuk, vagy
megvigasztalniuk a sírásra görbült
arcocskákat. A marosvásárhelyi
Kádár Annamária szülőként és pszi-
chológusként is abban látja a ren-
dezvény különlegességét, hogy a
szülői programok mellett is teljesen
a gyerekeknek szól: ennyi felszaba-
dult apróságot és elfáradt szülőt rég
nem látott. Nagyon sokszínű ren-
dezvényről van szó, jól ki van ta-
lálva, megvannak a maga
szabályszerűségei, nem egy feje te-
tejére állított világ, ahol a gyerek az
úr, hanem szabályokhoz, keretek-
hez alkalmazkodva mindenki meg-
találja a helyét, belakja a teret.
Merész vállalkozásnak tart egy ek-
kora fesztivált, sok teher is nyomja
a szervezők vállát, ezért nem biztos,
hogy kell bővíteni, de ha igen,
akkor jóval több emberi erőforrást
kell mozgósítani – véli. A nyárád-
szeredai Veress Tünde három gye-
rekkel érkezett, a nagyobbak már
élvezik a játékokat és szabályokat,
a lényeg, hogy kint vannak a ter-
mészetben, másokkal barátkoznak.
A szovátai Sebe Gyöngyvér átuta-
zóban beugrott meggyőződni,
hogy szuper dologról van szó. Jö-
vőre itt lesznek családostul, és má-
soknak is ajánlani fogja, mert
nagyon jó választás a helyszín, az
elképzelés, a szervezés és kivitele-
zés.
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Dragnea a szociálliberális koalí-
ció hétfői ülése után újságírói kér-
désekre válaszolva cáfolta az
ellenzéki RiseProjekt.ro portálon
megjelent korrupcióvádakat,
ugyanakkor azt sugallta, hogy a va-
gyonáról és állítólagos üzleti kap-
csolatairól szóló, múlt héten indult
sajtókampánnyal valójában Soros
György akarja lejáratni őt és a 
PSD-t.

A hírügynökségi jelentések sze-
rint az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség július 10-én in rem vizs-
gálatot indított a július 6-án közzé-
tett tényfeltáró cikkben foglaltakkal
kapcsolatban, vagyis a bűncselek-

mény elkövetésére irányuló gyanú
megalapozottságát vizsgálja. A vizs-
gálat érdekében Brazília hatóságai-
nak együttműködését is kérték. 

Az Agerpres hírügynökséghez el-
juttatott közlemény szerint a 2017.
július 6-án nyilvánosságra hozott
tényfeltáró cikkben szó esik egy, a
DNA által folytatott kivizsgálásról.
A DNA közli: a szóban forgó in rem
kivizsgálást hivatalból indította el
2016. február 19-én, korrupciós
bűncselekmények gyanúja miatt. A
vizsgálat keretében tanúkat hallgat-
tak ki, dokumentumokat foglaltak
le, és a hazai, valamint a brazil ha-
tóságoktól is együttműködést kér-
tek.  (hírösszefoglaló) 

A DNA is nyomoz 

Konyhai eszközöket vásárol 
a képviselőház 

Közel 150.000 lejre vásárolna konyhai felszerelést a képviselőház. A
listán többek között mixereket, hűtőszekrényeket, elektromos kemencé-
ket, jégkockakészítő gépeket találunk, összesen közel 150.000 lej értékben
(héa nélkül). 

Vennének többek közt négy professzionális inox kávégépet, két hűtő-
ládát, egy zöldséghámozó gépet (7.563 lej becsült értékben, héa nélkül),
jégkockakészítő gépet (4.200 lej), 10 grilles mikrohullámú sütőt (6.722
lej), 10 hűtőszekrényt (30.000 lej), egy elektromos kemencét (28.151 lej
héa nélkül) és egyebeket. 

Az ajánlatokat július 31-ig várják, a versenytárgyalást a legalacsonyabb
ár nyeri.

(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)

A sok játék után koncertekkel szórakoztatták a résztvevőket

A szülőknek is számos szakelőadást, tanácsadást tartottak

A Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége által szervezett Bo-
lyai Nyári Akadémia keretében
zajló pedagógus-továbbképzőn
Novák Csaba Zoltán Maros megyei
RMDSZ szenátor kijelentette: a pe-
dagógusokkal és a szülőkkel közö-
sen kell megoldást találni az erdélyi
magyar közösség oktatási intéz-
ményrendszerét érintő változásokra.

„Az idei parlamenti ülésszak
egyik legnagyobb megvalósítása,
hogy ezentúl sajátos tanterv alapján
készített speciális, könnyebb téte-
lekből tanulhatnak és vizsgázhatnak
román nyelvből a képességvizsgá-

zók és érettségizők. Továbbá meg-
oldottuk a történelmi magyar egy-
házak lelkészképzőinek állami
finanszírozását, és újból állami tá-
mogatásban részesül a Gyulafehér-
vári Papnevelő Intézet. Az
elkövetkezendőkben is az a célunk,
hogy a készülő új tanügyi törvény-
ben megőrizzük az idén elért ered-
ményeket, és ezeket a minőségi
oktatást garantáló módosításokkal
egészítsük ki” – mutatott rá Novák
Csaba Zoltán. 

Az idei Bolyai Nyári Akadémia
témája a játékos tanulás, a képzésen
Erdély különböző területeiről több

mint száz pedagógus vesz részt. A
hétfői, július 10-i jubileumi meg-
nyitón az RMDSZ képviseletében
Kovács Irénke államtitkár, valamint
Novák Csaba Zoltán szenátor, a
szenátus oktatásügyekért felelős bi-
zottságának alelnöke volt jelen, aki
köszöntőbeszédében hangsú-
lyozta: az RMDSZ már a kezde-
tektől támogatta az RMPSZ
szakmai tevékenységét, és mindig
figyelmet fordít az erdélyi ma-
gyar közösség oktatási intéz-
ményrendszerére, valamint ennek
minőségi tartalommal való kitöl-
tésére.  

A pedagógusok és szülők közösen kell megoldást találjanak
Minőségi oktatásra van szükség

Egy év alatt a csúcsra jutottak

Kedden megkezdődtek a Saber Guardian
2017 (SG17) elnevezésű nemzetközi gyakor-
latsorozat – a Fekete-tenger térségének ed-
digi legnagyobb hadgyakorlatának – romániai
manőverei.

A Bulgária, Románia és Magyarország területén
zajló, 22 NATO-tagállam és partner ország 25 ezer ka-
tonáját mozgósító gyakorlatsorozatot az Amerikai
Egyesült Államok szárazföldi erőinek európai parancs-
noksága hangolja össze.

Július 20-ig Románia területén 20 helyszínen ren-
deznek éles lövészetet, harcászati terepgyakorlatot,
nappali és éjszakai vízi átkelést, légi csapatszállítási és
sebesültmentési gyakorlatot. Az erdélyi Nagysinken

(Cincu) és Aranyosgyéresen (Câmpia Turzii), illetve a
Fekete-tenger partvidékén lévő Mihail Kogălniceanun
szervezett gyakorlatok egy része sajtónyilvános.

A lőterekre és gyülekezőpontokra tartó katonai kon-
vojok számára több településen lakossági találkozót
rendeznek, ahol az érdeklődők megtekinthetik az ame-
rikai és román zászlóaljak haditechnikáját.

A román védelmi minisztérium közleményben hívta
fel a lakosság figyelmét, hogy tartsák tiszteletben a lő-
terek köré vont biztonsági övezetekre érvényes bejárási
tilalmat. A katonai térségekbe való illetéktelen behato-
lás és az éles lövészet után hátramaradó fémhulladék
gyűjtése nemcsak tilos, hanem rendkívül veszélyes is
– figyelmeztet a szaktárca közleménye.

Megkezdődött a NATO-hadgyakorlat



Csaknem négyszáz külhoni
magyar hallgató részesülhet a
Makovecz-ösztöndí jban,
amelyre a magyar kormány
234 millió forintot fordít – kö-
zölte az Emberi Erőforrások
Minisztériumának parlamenti
államtitkára kedden, Buda-
pesten.

Rétvári Bence az ELTE Kárpát-
medencei magyar nyári egyetemé-
nek megnyitóján kifejtette: a
Kárpát-medencei program célja,
hogy „bárki, bárhonnan, bárhová el
tudjon menni” pár hónapra vagy fél-
évre tanulmányokat folytatni, 
illetve oktatni. A „magyar Erasmus”
a hallgatókat és oktatókat egyaránt
segíteni akarja ebben – jelezte.

A program támogatási kerete a
hallgatók számára 234 millió forint,
míg magyarországi oktatók kikül-
désére az oktatói ösztöndíjprogram
keretében 140 millió forintot külö-
nítettek el. A régiós megoszlásban
Erdély áll első helyen, amelyet Fel-
vidék, Kárpátalja és a Vajdaság
követ.

Az államtitkár reményét fejezte
ki, hogy hasonló ösztöndíjprogram
jön létre a jövőben a V4-ek országai
között.

Kitért arra is, hogy egységes fel-
sőoktatási térben gondolkodnak, és
ebben a magyar identitásnak na-
gyon fontos szerepe van. A globali-
zációval szemben a nemzeti
érdekben és képviseletében hisznek
– hangsúlyozta.

Rétvári Bence kiemelte: számos
helyen van a Kárpát-medencében
magyar felsőoktatás. Magyaror-

szágról 11 felsőoktatási intézmény
15 alapképzést és kétféle mester-
képzést kínál a határon túli felsőok-
tatási intézményekben, amelyekben
1200 hallgató vesz részt. A külhoni
régiókban 20, a szomszédos álla-
mok jogrendszere szerint működő
felsőoktatási intézmény csaknem
300 alap-, osztatlan, mester- és dok-
tori képzésben biztosít magyar
nyelvű oktatást, amelyeken több
mint 16 ezer hallgató folytatott ta-
nulmányokat. Emellett a diaszpórá-
ban 211 magyar iskola, oktatási
program működik.

A felsőoktatásba belépés megala-
pozását szolgálja a középiskolás
korosztályban a Határtalanul! prog-
ram: míg tavaly 990 pályázat érke-
zett egész évben, addig idén az
eddigi három fordulóban már több
mint 1400, és egy pályázati kör még
hátravan – jelezte. Hozzátette, hogy
tavaly 28 ezer diák tudott határon
túlra utazni, a számuk ebben az
évben több mint 40 ezer lehet.

Rétvári Bence kitért arra is, hogy
695 magyar nyelvű óvoda, 1089 ál-
talános iskola és 161 középiskola
működik. Óvodákban 47.552 kis-
gyermeket gondoznak, általános is-
kolában 156.607 diák tanul, magyar
nyelvű középiskolákba pedig 
51. 607 diák jár a külhoni területe-
ken. Az államtitkár fontos feladat-
nak nevezte, hogy az általános
iskolába járókat magyar nyelvű kö-
zépiskola választására ösztönözzék.

Az államtitkár beszámolt a Kár-
pát-medencei óvodafejlesztési
programról is, amelyre több mint 17
milliárdot fordítanak. Emellett tá-

mogatnak szórványprogramokat,
tematikus nyelvi táborokat, magyar
nyelvű tankönyvek kiadását.

Kitért arra is, hogy 230 tanár
vehet részt nyári továbbképzésen,
és 2000 tanár szülőföldi évközi to-
vábbképzéseken, emellett 1500-an
Kárpát-medencei nyári akadémiá-
kon.

Mezey Barna, az ELTE rektora
közölte: 22. alkalommal rendezik
meg a nyári egyetemet, amelyen
külhoni magyar oktatók és hallga-
tók vesznek részt.

Rámutatott: az ELTE-nek kie-
melt felelőssége, hogy nemzetstra-
tégiai kérdésekben segítséget
nyújtson a kormánynak, a nemzeti
értékeket őrizze és gondozza. Cél-
ként jelölte meg a határon túli értel-
miség utánpótlásának biztosítása
mellett, hogy a magyar szaknyelvet
és tudományos nyelvet ápolják egy
olyan időszakban, amikor rendkí-
vüli módon romlik a nyelv.

Jelezte: a rendezvényen közel
160-an vesznek részt évről évre. Az
idén az egyhetes nyári egyetem az
eddigi négy mellett három újabb
szekcióval bővül, a társadalomtudo-
mányival, a tanító- és óvóképzési-
vel, valamint a gyógy-
pedagógiaival.

A nyári egyetem mellett most is
megszervezik a határon túli intéz-
mények kétnapos fórumát. A témák
között szerepel majd a hallgatói, ok-
tatói mobilitás, a kihelyezett képzé-
sek lehetősége is – mondta a rektor.
Kitért arra is, hogy a Márton Áron
Szakkollégium is bekapcsolódik a
programokba. (MTI)

Meddig színész a színész?
Ameddig hagyják? Amíg emlék-
szünk az alakításaira? Netán míg
önmagában képes felidézni azo-
kat? A kérdés újabb kérdőjeleket és
megannyi lehetséges választ vet
fel, a honi gyakorlat ismeretében
azonban alighanem azt kell mon-
danunk, az első feltételezés áll kö-
zelebb a valósághoz: ameddig
hagyják. Vagyis addig, amíg el
nem éri a nyugdíjkorhatárt, és le
nem parancsolják az életet jelentő
deszkákról. Akár akarja, akár nem.
Az esetek többségében így olyan
művészek szerepeltetéséről monda-
nak le a társulatok, akikben még
elegendő energia és kedv is lenne
jelentős szerepek eljátszására, s
alakításuk, színpadi jelenlétük is
jótékonyan hatna az előadásokra.
Nem kellene például hiányukban
fiatalokkal játszatni náluk jóval
idősebb alakokat. A napokban ez
kétszer is eszembe jutott. Először
Mikházán a Csűrszínházban, ahol
végre megnézhettem a soproniak
messzire visszhangzó, sikeres Őszi
szonátáját, amelyben három ifjabb
kollégájával együtt Farkas Ibolya
remekelt. Kiváló vásárhelyi szí-
nésznőnk a Bergman-darab híres
zongoraművésze, a lelki sérült
Charlotte nagy intenzitású, hiteles
megformálásával gazdagította
méltán emlékezetes alakításai
hosszú sorát, ekképpen is jelezve,
hogy nemcsak egyéni produkciók-
kal, de közös játékban is sok él-
ményt nyújthatna még a
színházlátogatóknak. Sajnos felté-
teles módot kell használnunk, Ro-
mániában másképp gazdálkodnak
a művészi potenciállal, színészi
erőkkel, mint tőlünk nyugatabbra.
Ez a soproni, zentai, komáromi,
mikházi, pesti, bécsi együttműkö-
déssel született előadás is már sok
helyen vagy félszázszor közönség
elé került, mire eljutott ide, a Nyá-
rádmentére. Nem kimondottan ide-
ális körülmények közé. Hiszen a
színpad és felszereltsége, világító-
berendezése se tökéletes, a játszó
személyeknek is szokatlan dolgok-
hoz kell alkalmazkodniuk, a hang-
szigetelésben is találhatunk
kivetnivalókat, nagy záporban itt-
ott beázik a tető, és hosszabb távon
a padok se kényelmesek, mégis lét-
rejött a csoda, amire az igazi szín-
ház képes: az alkalmi társulat és
alkalmi közönség hamar egymásra
hangolódott, azonos lelki hullám-
hosszon élte meg, érezte át a darab
felvetette mély emberi érzelmeket,

gátlásokat, fájdalmakat, a szeretet-
vágyat s a szeretet kimutatásának
képtelenségét, az ezekből fakadó
szenvedéseket. 

Az „alkalmi” jelző nem véletlen.
A szép feladat és kihívás más-más
társulat négy kitűnő színészét ko-
vácsolta összeforrott csapattá, a
csűrszínházi produkciók törzskö-
zönsége pedig még mindig alaku-
lóban van, ez azonban nem lehet a
művészi minőség akadálya. Farkas
Ibolya több évtizedes teljesítménye
és pályafutása is garantálta az él-
ményt, sokan miatta utaztak Ma-
rosvásárhelyről Mikházára. És
biztos – kimondva, kimondatlanul
– arra gondoltak, jó lenne még
más előadásokon is tapssal jutal-
mazni a művésznő játékát. 

Ez a gondolat néhány nappal
később többekkel kapcsolatosan
újra felmerülhetett, amikor a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház elő-
csarnokának emeleti térségében a
magyar társulat újabb színháztör-
téneti kötetét mutatták be. Az ál-
lami színház 1961–1978 közötti
időszakát dokumentálja ez a fontos
könyv. Számtalan felejthetetlen est
emlékét eleveníti fel lapjain. Visz-
szaemlékezések, sajtószemelvé-
nyek, szereposztások,
műsorfüzetek, plakátok, fotók do-
kumentálják a nem túl távoli szín-
házi múltat. A fényképek kivetítve,
felnagyítva mutatták fel a színé-
szek arcait, egykori, fiatalabb én-
jüket. A rendezvényen jelen levő
mai társulat egyeseket már csak
felvételekről ismerhet, a régebbiek
közül viszont jó páran ott lehettek
a könyvpremieren. Olyanok, akik a
Székely Színház történetét, sorsát
felvázoló előző kötetben, mint pél-
dául Farkas Ibolya, az utolsó éva-
dok krónikájában már szerepeltek.
És olyanok is, akik utánuk léptek
Thália szolgálatába, frissebb
nyugdíjasok. Jólesik ismét látni
őket, úgy tűnik, jó erőben vannak.
Persze, csak ők tudják igazán,
vágytak-e nyugdíjas tétlenségre,
nem hiányzik-e életükből a rival-
dafény. Kívülállóként azonban úgy
vélem, sosem lehetünk annyira
gazdagok, hogy csak úgy, egyik
percről a másikra lemondjunk be-
vált értékeinkről, és parlagon
hagyjuk heverni a korábban már
sikerrel kamatoztatott tudást, te-
hetséget. A tévé és a mozi világa
naponta elámít a nagy öregek szí-
nészi teljesítményeivel. Mifelénk
miért ne lehetne rájuk is alapozni?
(N.M.K.)
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Nehéz lett volna megállapítani a bi-
ciklis kisfiút tekintetével követő,
mosolygós szemű asszony korát.

Divatosan rövid frizurája, hosszú nyári ru-
hája fiatalosan derűssé tette megjelenését,
arcán azonban egymásba szaladtak, időn-
ként pedig fáradt köröket írtak le az évek. A
padon ülve figyelte a gyereket, aki néha oda-
karikázott melléje, és vizet kért, aztán máris
továbbszáguldott.

– Gyakran járnak ide? – szólított meg tört
magyarsággal az egyik „itatás” után, ami-
kor újra egyedül maradt. – Én most vagyok
itt először, a menyemék hoztak ki. Az uno-
kám imádja ezt a helyet, muszáj volt nekem
is megnézni.

– Nem vásárhelyi tetszik lenni? – kérdez-
tem. 

– Nagyenyed mellett lakom, egy kis falu-
ban. Az egyik fiam él itt a családjával, hoz-
zájuk jöttem látogatóba. A menyemnek be
kellett szaladnia a munkahelyére, mondtam,
bízza csak rám addig nyugodtan a gyereket.
Tudja, nekem ez a tökéletes kikapcsolódás.
Nagy cinkostársak vagyunk mi ezzel a kis
gézengúzzal. 

Pár percre elhallgatott, aztán folytatta.
– Az az igazság, hogy szerencsés alkat

vagyok, mindenhol jól érzem magam. Két
éve Olaszországban dolgozom, egy idős fér-
fira vigyázok. Az sem esik nehezemre. Igaz,
nincs is sok dolgom vele, ügyesen rendezi
magát, nekem csak főznöm, mosnom, vasal-
nom és takarítanom kell. Ő meg tesz-vesz a
házban, közben fütyöré-
szik, dudorászik egész
nap. Engem is feldob a
vidámsága.

– Hogy talált rá erre
a munkára?

– A testvérem dolgozott ott, de aztán meg-
betegedett, én pedig átvettem a helyét. Most
pár hétig szabadságon vagyok, így haza tud-
tam jönni. Otthon, a faluban is lenne tenni-
való bőven, a másik fiamnak ugyanis nagy
gazdasága van, kertészkedik,  állatokat is
tart, és ilyenkor én is be szoktam neki segí-
teni a munkába. De most ő mondta, hogy
menjek, lazítsak egy kicsit... A harmadik

gyermekem Németországban él, a tavaly
volt az esküvője. Unokám csak ez az egy
van, de ő aztán minden pénzt megér. Úgy
érzem magam mellette, mint harminc évvel
ezelőtt, amikor még kicsik voltak a gyere-
keim. Van is abból az időszakból egy vicces
történetem. Tudja,  magyar emberhez men-
tem feleségül, és a fiúkat  elemi iskolában

magyar osztályba já-
rattuk. Egyik alkalom-
mal a legkisebbik
négyest hozott haza az
egyik tantárgyból. Ki-

nyitottam a füzetét, kerestem, hol vannak a
feladatok, amiket nem sikerült jól megolda-
nia, hol vannak a piros javítások, de nem
találtam semmit, csak egy kérdést, amit a
tanítónő írt a füzetbe. Nem értettem, mit
akar  üzenni a pedagógus, a férjem meg
egész nap kint volt a mezőn, azon melegé-
ben tőle sem tudtam megkérdezni. Felkeres-
tem hát a tanítónőt, és rákérdeztem a
mondat értelmére. Akkor tudtam meg, hogy

a füzetben ez állt: Hol a házi feladat? Akkor
a tanító néni adott nekem egy ábécésköny-
vet, és én abból szép lassan megtanultam
magyarul. Persze, amikor látta az igyekeze-
temet, a férjem is segített, kijavítgatott, ha
valamit nem jól mondtam. Áldott jó ember
volt. Három éve vesztettem el, de gondo-
latban most is sokat beszélgetek vele...
Visszatérve a gyerekekre, ötödik osztálytól
nem volt magyar oktatás a faluban, nekik
is át kellett térni román tagozatra. Nem
volt könnyű az átállás, esténként órákat ül-
tünk a füzetek, könyvek mellett, de végül
belerázódtak. A háromból kettő egyetemet
végzett.

Elegáns, fiatal nő fékezett le autójával a
biciklisek, rolleresek szigetének számító
park mellett. 

– Megjött a menyem, úgy néz ki, indulunk
– emelkedett fel mellőlem beszélgetőtársam.
Aztán kacagó tekintettel nézte, ahogy a fia-
talasszony hosszú perceken át kering a kis
kerékpáros nyomában. A fiúcska csak akkor
szánta rá magát a távozásra, amikor a
sokat megélt, eres kezek integetni kezdtek
neki.

Cinkostárs

Makovecz-program a határon túli magyar hallgatókért
„Magyar Erasmus”

Erről jut eszembe

Fotó: MTI 



Július 6-án, csütörtökön ál-
lamvizsgázott az a 15 diák,
aki a Sapientia EMTE maros-
vásárhelyi karának tájépíté-
szeti szakán végzett. A
dolgozatok tervrajzait pan-
nókon kiállították az egye-
tem aulájában, ahol  rövid
tárlatnyitót is rendeztek. A
megnyitón jelen volt a buda-
pesti dr. Fekete Albert tájépí-
tészmérnök,  dr. Jámbor
Imre tájépítész, volt dékán
és a kar jelenlegi oktatói,
hallgatói. 

– A színvonalasabb munkákat
állították ki, de ez nem azt jelenti,
hogy a többi nagyon az elvárások
alatt van – hallhattuk a megnyitón. 

Dr. Jámbor Imre elmondta,
hogy az oktatóknak külön örömöt
jelent, amikor mindaz, amit az
egyetemi évek alatt tanítottak, visz-
szaköszön a munkákban. A diákok
a munkák által igazolják,
hogy felelősségteljesen
felvállalták a szakma
iránti elkötelezettséget.
Marosvásárhelyen a sza-
kot kezdő évfolyam
végez igen jó eredmény-
nyel – mondta a profesz-
szor, majd hozzátette, jó
ötletnek tartja, hogy a
diplomamunkákat kiállít-
ják, mivel népszerűsíteni,
társadalmasítani kell a
szakmát. Először volt
nyilvános a védés is,
amiből szintén hagyo-
mányt kell teremteni. 

Dr. Kentelky Endre ad-
junktus, a tájépítészeti
szak programfelelőse el-
mondta, jövő évben akk-

reditálják a szakot, ezért azon
igyekeznek, hogy a budapesti ven-
dégtanárok mellett kiépítsék a saját
tanári gárdát. Tehetséges, a szak-
mát szerető diákok vannak az első-
és másodévesek között is, ez ga-
rancia arra, hogy jó alapokra he-
lyezik a tájépítészeti szakot
Marosvásárhelyen. A kiállított
munkák közül több megrendelésre
készült, ami azt jelenti, hogy kivi-
telezik. Jó lesz látni, hogy a kasté-
lyok udvarai, a közterek a
sapientiás diákoknak köszönhe-
tően rendeltetésszerűen megszé-
pülnek – mondta a szakvezető
tanár. 

Nem kétséges, hogy valamennyi
munka mindannyiunk hasznára
válik. Az alábbi diplomamunkák
vázlatait láthatták az érdeklődők: a
dálnoki Gaál–Borbáth-kúria és a
bonyhai Bethlen-kastély udvara, a
parajdi sóbánya környéke, a backa-
madarasi zöld felületek egységesí-
tése, a nagyernyei Bálintitt-kastély

kertje, a Sapientia EMTE marosvá-
sárhelyi campusának arborétum-
terve, a keresdi Bethlen-kastély
belső tájrendezése, a dálnoki köz-
területek elrendezése, Székelybere
község arculati elképzelése, a ger-
nyeszegi Teleki-kastély udvarának
tájépítészeti rehabilitációja, Nyá-
rádszereda rekreációs terve, a ma-
rosvásárhelyi Kárpátok sétány
zöldövezetének és a Maros-part
környékének rendbetétele, Súgás-
fürdő felújítása, egy székelyudvar-
helyi park rendezési terve. 

Ezek közül várhatóan a dálnoki,
gernyeszegi és keresdi terveket ki-
vitelezik, reméljük, hogy a többire
is akad majd megrendelő. Talán a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatalnak vagy helyi tanácsnak is
jobban oda kellene figyelnie erre a
szakra, hiszen túl kell lépni már
azon, hogy a zöldövezetek rende-
zése kimerül a minden évben vitát
kiváltó fakivágásokban, metszé-
sekben – tehetnénk hozzá. 

A Vidéki Beruházások
Ügynöksége (AFIR) közzé-
tette a 4.2-es és a 4.2a intéz-
kedéscsomagot, amelyek
keretében 2017. július 10-én
10 órától  szeptember 30-án
16 óráig pályázni lehet gyü-
mölcsfeldolgozó egységek bő-
vítésére, építésére és az ebből
származó termékek marke-
tingjére. Az ügynökség össze-
sen 112 millió eurót szán erre
a kiírásra. 

„Ez az intézkedéscsomag Romá-
nia gazdaságának azt a láncszemét
támogatja, amelyre leginkább szük-
ség van. Ahhoz, hogy a mezőgazda-
sági terményeket minél jobban
hasznosítsuk, szükség van feldolgo-
zóegységekre is, mert csak így biz-
tosíthatjuk e gazdasági ág
fenntarthatóságát. Eljött az ideje,
hogy az ország ne olcsó nyers-
anyag-leszállító legyen, hanem fel-
dolgozott terméket is vigyen a
piacra, ami hozzáadott értéket je-
lent, és ezzel a mezőgazdaság is
hozzájárulhat a bruttó nemzeti össz-
termék növekedéséhez” –  nyilat-
kozta Ionuţ Chesnoiu, az AFIR
vezérigazgatója a pályázati lehető-
ség megnyitásakor. 

Az ügynökség sajtóközleménye
szerint a 4.2-es pályázati kiírásra
100 millió eurót különítettek el,
ebből 40 milliót a meglévő termelői
kapacitás fejlesztésére, kibővítésére
szánnak, 60 millió eurót pedig új
feldolgozóegységek létesítésére.  12
millió euró a keret  az egységek fel-
szerelésére, gépesítésére. A 4.2-es
kiírásban olyan, fán termett gyü-
mölcsöt feldolgozó egységeket tá-
mogatnak, amelyeknél bővítenék
vagy kiépítenék a teljes technoló-
giai folyamatot (begyűjtés-raktáro-
zás-válogatás-tárolás-feldolgozás-
értékesítés). Ugyanakkor ebből az
összegből lehet finanszírozni a
belső munkálatokat, az épületgé-
pészetet, valamint a szükséges be-

kötéseket (víz, csatorna, villany-
áram, gáz stb.), illetve a megfi-
gyelőkamera-rendszer költségeit
is meg lehet téríteni, ugyanakkor
a feldolgozáshoz szükséges esz-
közöket, bútorzatot is lehet vásá-
rolni. 

A közlemény szerint addig fo-
gadják a pályázatokat, ameddig a
benyújtott és elfogadott projektek
értéke eléri a pályázatra kiírt összeg
200%-át. Ez nem érvényes az első
öt nap beérkezett pályázatokra. A
kiírásra magán- és családi vállalko-
zások, engedélyezett magánszemé-
lyek és jogi személyek (cégek),
illetve termelői csoportok is pályáz-
hatnak. A kis- és középvállalkozók-
nak a benyújtott érték 50%-át, míg
a nagyvállalatoknak a 40%-át fede-
zik. A kért összeg pályázatonként
600.000 és 1,5 millió euró között
lehet.  

A 4.2-es kiírásra szánt 100 millió
eurót a meglévő épületek bővíté-
sére, korszerűsítésre fordíthatják a
mezőgazdászok, vagy  új épület fel-
húzására, és amint említettük, vala-
mely feldolgozási folyamat
beindítását is támogatják ebből az
összegből. Fontos, hogy olyan bor-
termelők is jelentkezhetnek, akik
nem szerepelnek a szőlészeti regisz-
terben, nem adtak le termelői nyi-
latkozatot. 

A magánszemélyek, kereske-
delmi társaságok, mezőgazdasági
szövetkezetek által benyújtott pá-
lyázatok összegének az 50%-át fe-
dezik. Egy ilyen terv esetében
legtöbb 2,5 millió euró vissza nem
térítendő támogatást nyújt az
ügynökség. 

A pályázati feltételeket, az elér-
hető pontszámokat, illetve a szük-
séges dokumentáció jegyzékét
közzétették az alábbi elérhetőségen: 

https://portal.afir.info/informa-
tii_generale_pndr_investitii_prin_p
ndr_sector_pomicol_sm_4_2a_pro-
cesare_produse_pomicole
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Gyümölcsszárító a zetalaki gyümölcsfeldolgozó manufaktúrában. A közösség önerőből  hozta
létre az egységet a tsz volt épületeiben, és a közbirtokossággal közösen működtetik. Köve-
tendő példa. 

Szerkeszti: Vajda György

Pályázat gyümölcsfeldolgozó
egységek létesítésére, 

bővítésére, termékmarketingre 

Államvizsgáztak a végzős tájépítészek 
A közterek megszépítői 

Vajda György

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisz-
tériumhoz fordult írásban Magyar Lóránd, az
RMDSZ Szatmár megyei parlamenti képvise-
lője, aki szorgalmazza, hogy a szaktárca
minél előbb dolgozzon ki  módszertant az ál-
lattetemek elszállítására.  

– Szatmár megye több pontjáról jelezték, hogy
komoly gondot jelent  az elhullott állatok elszállít-
tatása és megsemmisítése, mert a vonatkozó kor-
mányhatározathoz nincsen meg a szükséges
módszertan, amely alapján azt a megyei intézmé-
nyek gyakorlatba ültethetnék – nyilatkozta Magyar
Lóránd.

A képviselő kifejtette, a 24/2016-os  kormányha-
tározatban szerepel, hogy az állattenyésztőknek az
állat elhullásától számított 24 órán belül értesíteniük
kell a körzetükhöz tartozó állatorvost, valamint a kor-
mányhatározatban szereplő felelős közigazgatási in-
tézményeket,  ezt követően a polgármesteri hivatal

értesíti a megyei tanácsot, az pedig azt a céget, amely-
lyel szerződésük van az elszállításra és a tetem meg-
semmisítésére. Továbbá a polgármesteri hivatalok
kötelesek nyilvántartást vezetni az ilyen esetekről,
majd a különálló regisztereket a megyei tanács össze-
síti.

– Hiányzik a gyakorlatba ültetési módszertan, a
polgármesteri hivatalok és a megyei tanácsok tehe-
tetlenek, ráadásul a költségvetésből sem volt elkülö-
nítve az ehhez szükséges pénzkeret. Éppen ezért
fontosnak tartottam, hogy rákérdezzek, mikorra vár-
ható a módszertan kidolgozása. A hatályos törvények
szerint 90 napja van  a szakminisztériumnak, hogy a
módszertant gyakorlatba ültesse, ez július közepén
lejár, tehát már valamiféle előrelépésnek  kellett tör-
ténnie. Ezért fordultam a szaktárcavezetőhöz, hogy
érdeklődjem meg, hol tart ez a folyamat – mondta az
RMDSZ képviselője, aki tudomásunk szerint még
nem kapott választ a beadványára. 

Dögkutak hiányában 
Bonyolult az állattetemek elszállíttatása 

Július 31-ig lehet pályázni a Vidéki Beruhá-
zások Ügynökségénél (AFIR) az M6.3-as pá-
lyázati kiírásra, amely 15.000 euróval a kis
farmok fejlesztését támogatja. A legtöbbet a
méhészek pályáztak. Az AFIR statisztikája
szerint az  élen Tulcea (68 tervvel), Iaşi (60),
Hunyad (56), Argeş (49) és Teleorman (48)
megye áll.  

A 2014-2020-as országos vidékfejlesztési program
(PNDR 2020) keretében 2015-től napjainkig az
AFIR-hoz 5646 finanszírozási igénylést nyújtottak be
mintegy 85 millió euró értékben, ebből 748 tervet az
említett farmfejlesztésre küldték be a méhészek.
Maros megye a sereghajtók között van mindössze öt
tervvel (összértékük: 225.000 euró), igaz, vannak

olyan megyék, ahol még ennyit sem állítottak össze.
Bukarest-Ilfov és Călăraşi megyében 1-1-et, Szeben-
ben ötöt, Hargita megyében négyet sikerült összeál-
lítani. 

2017-ben az előző évekhez (2015-2016) képest
könnyítettek a pályázáson. Módosították a farm gaz-
dasági együtthatóját, ugyanakkor online, a
www.afir.info-ra küldött dokumentációval is be lehe-
tett nyújtani a pályázatot, így nem kellett a megyei
ügynökségekhez fordulni közvetítésért. Továbbá elég
volt  egy igazolás, amelyből kiderült, hogy megfelel-
e a pályázó a feltételeknek. 

Akit érdekel a pályázati lehetőség, július 31-ig je-
lentkezhet. 186 millió euró áll még a jelentkezők ren-
delkezésére. 

Még lehet jelentkezni 
a farmfejlesztési támogatásra 



Első rész
A Rákóczi-szabadságharc leverése után

Erdélyben egyre erősödik a Habsburg-abszo-
lutizmus és a vele együtt járó ellenreformá-
ció. Ezekben a nehéz években kezdi meg
működését Marosvásárhelyen az új főiskola,
a Református Kollégium. A XVIII. század
első évtizedeiben az iskola oktatási, nevelési,
anyagi gondjai ellenére próbál megmaradni
és felzárkózni az akkori tanítás irányvonala-
ihoz. Az iskola patrónusai és diáksága csak
nagyon nehezen talál olyan professzorokat,
akik az oktatómunkát vállalják, sok esetben
az iskola tanárok nélkül működik. Ilyenkor a
nagyobb diákok tanítják a kisebbeket, az ok-
tatás nem szünetel. A nevelőmunkát gátló té-
nyezők közül nem elhanyagolhatók a tanítás,
a tanulás feltételei sem. A kollégium épületei,
állapotuk és befogadóképessége semmit sem
változott az elmúlt száz év alatt. Az épület
omladozó, a sok esetben nem biztonságos
pincehelyiségekben is oktatás folyik. Ehhez
társul az oktatók kevés és pontatlan fizetése.
A helyi hatóságok néha évekig visszatartják
a professzorok fizetését, önkényesen bele-
szólnak az iskola dolgaiba, tanulókat tartóz-
tatnak le, megveretik őket. Nem
elhanyagolható tényező a könyvek, tanköny-
vek és jegyzetek hiánya sem a kollégiumban.
A Gyulafehérvárról Marosvásárhelyre mene-
kített sárospataki könyvek, igaz, hogy hozzá-
járulnak a könyvtár gazdagodásához, de ez
még mindig nagyon kevés. Pl. 1762–1766
között a kollégium könyvtára 1205 műből áll,
az 1622-ben alapított nagyenyedi kollégium
könyvtára pedig majdnem 5000 mű!

A XVIII. század közepén a marosvásárhe-
lyi kollégiumban az oktatás korszerűsítése
iránti igény fokozódásának természetes ered-
ményeként megnő a pedagogarka szerepe,
ezzel együtt a perceptoroké és a prezeseké is.
Mivel az utolsó két kategória az érdemleges
diákok soraiból kerül ki, ők maguk is diákok
lévén, sokkal közelebb állnak a diáksághoz,
mint a professzorok. Nem véletlen tehát a so-
raikból születő sok új kezdeményezés. Kur-
zusújító törekvéseiken kívül a legtöbbükben
él a törekvés, hogy új tantárgyak tanítói lehes-
senek. Ennek következtében kezdik el tanítani
a kollégiumban az aritmetikát, a geometriát és
a trigonometriát. Mivel a kollégiumi oktatás
fő célja a lelkészképzés marad a továbbiak-
ban is, a matematika és a természettudomá-
nyok tanítása még mindig háttérben van. 

Az 1718–1770 közötti időszakban a kollé-
gium fenntartásának anyagi forrásai nagy-
részt a partikula korszakánál már
említettekkel azonosak: adományok, alapít-

ványok, gyűjtések, dézs-
mák. Ezekból a bevételek-
ből mégis sikerült a
kollégium omladozó épüle-
tét javítani, új épületszár-
nyat építeni a mai Bolyai
utcával párhuzamosan, il-
letve kisebb kerteket és há-
zakat vásárolni a szemben
lévő Kazinczy utcában,
amelyek tanári lakásokká
válnak. 1770–1800 között
alig javul valamit a kollé-
gium gazdasági, anyagi
helyzete. A tanulás külső
feltételei legkevésbé ked-
vezőek, viszont javul az
oktatás minősége olyan
professzoroknak köszönhe-
tően, mint Kovásznai Tóth
Sándor, Fogarasi Pap Jó-
zsef, akik törekednek arra,
hogy megreformálják a
kollégiumon belüli okta-
tást: új tankönyveket írnak,
fordítanak, korszerűbb ta-
nítási módszereket alkal-
maznak, megpróbálják
csökkenteni a katedra és a
pad, a professzor és a diák közötti évszázados
nagy távolságot. 1775-1780 között adomá-
nyokból sikerül felépíteni egy új auditóriu-
mot és könyvtári épületet, amely az oktatási
feltételek jelenős javítását eredményezi. A
könyvtár könyvállományát főként adomá-
nyokkal bővítik a volt diákok, tanárok. 

1786-ban kerül Marosvásárhelyre az első
nyomda, amelynek jelentős szerepe lesz a
kollégium szellemi életében. A nyomda 1800.
május 24-én kerül a kollégium birtokába,
amikor is az akkori tulajdonosa, dr. Mátyus
István a végrendeletében a református kollé-
giumnak adományozza. 

1790-ben jogi tanszéket állítnak fel a kol-
légiumban, amelynek első jogi professzora
Dósa Gergely, a már említett Kovásznai pro-
fesszor egyik tanítványa lesz, aki maga is a
kollégiumban szubszkribált. Dósa – elődei-
hez hasonlóan – nagy hangsúlyt fordít a tan-
könyvekre. Alapelve az oktatásban a
korszerűség, európai szinten szeretne taní-
tani. Ezért Bécsből, Göttingából hozatja a
tankönyveket. 1797-től Borosnyai Lukács
János tanári állásba iktatásával elkezdődik a
természetrajz tanítása is a kollégiumban.
Mivel egy új tantárgyról volt szó, nem voltak
tankönyvek. A főkonzisztórium ebből kifo-

lyólag dönt arról, hogy pénzt utal ki az új tan-
tárgyhoz való tankönyvek beszerzésére. Bo-
rosnyai, hogy megkönnyítse az új tantárgy
tanítását, versbe foglalja a tananyagot, és a
tankönyveit kinyomtatja a kollégium nyom-
dájában. Borosnyai a természet megfigyelé-
sére neveli a tanulóit, herbáriumokat készíttet
és egy iskolai használatú botanikus kert lét-
rehozását tervezi. Kollégiumi hagyományo-
kat ápol, elkezdi Marosvásárhely
történetének a leírását versekben. Az Erdélyi
Magyar Nyelvmívelő Társaság egyik „tudós
tagja”. 

A XVIII. század utolsó nagy lektora Antal
János. Lelkész létére nem teológiát tanít,
hanem zsidó, görög és latin nyelvet, egyete-
mes és magyar történelmet. Ő az első reformá-
tus püspök, aki a marosvásárhelyi kollé-
giumban kezdte el a tanulmányait, itt szubszk-
ribált, és ide tért vissza tanítani is. A sárospa-
taki, gyulafehérvári és marosvásárhelyi
kollégium egyesülésének a centenáriumán, a
Vártemplomban mondott beszédében így fo-
galmazott a kollégiumról: „... akármilyen kicsi,
szegény és hiányos is ez a Kollégyom, csak-
ugyan igazi áldás ez a Hazának, a nemzetnek...
Áldásnak nézem én ezt a Kollégyomot reád
nézve is nemes szabad királyi város…”

A századforduló egy másik kiváló profesz-
szora Köteles Sámuel, akit 1799-ben hívnak
meg Marosvásárhelyre tanárnak, főleg filo-
zófiát, matematikát, statisztikát, politikát és
földrajzot tanítani. Köteles Sámuel Nagy-
enyeden tanult, és onnan hozza magával
egyik professzora, Benkő Ferenc fő erényét:
a magyar nyelven tanítást. Köteles az anya-
nyelvű oktatás kollégiumi hagyományainak
a folytatója lesz. Felismeri a szakoktatás szé-
lesítésének, korszerűsítésének a szükségessé-
gét. A differenciált oktatás egyik hazai
előfutára. Világos, érthető, a tanítványt túl
nem terhelő, de a fegyelmet feszesen tartó
magyarázatot kér tanárkollégáitól. Koncepci-
ója szerint a tanárnak meg kell tanítania a di-
ákokat a tanulás technikájára, az órákra, az
iskolai tevékenységekre való készülés mód-
jára. Önálló, gondolkodni képes embereket
akar nevelni. Nem véletlen, hogy olyan nagy
tanítványai, mint Bolyai János vagy Kemény
Zsigmond hálával és tisztelettel emlékeztek
meg róla. Különös szerepet tulajdonít a neve-
lésben, az emberré válásban az anyanyelv-
nek, és alapos megtanulásának fontosságát
hangsúlyozza. A magyar nyelvű oktatás el-
mélyítését szolgálják nemcsak magyar
nyelvű előadásai, hanem magyarul írt tan-
könyvei is. Az 1801-es marosvásárhelyi tan-
terv fő érdeme, hogy az anyanyelvi oktatást
és a reál tantárgyak előretörését célozta meg,
ezzel a korszak leghaladóbb tanterve volt.
1818-ban a főkonzisztórium áthelyezte Kö-
teles Sámuelt Nagyenyedre. A marosvásárhe-
lyi diákok nagy veszteségnek érezték Köteles
eltávozását, az enyediek viszont nagy lelke-
sedéssel fogadták a közismert tanárt. 

(Folytatása következik)
Az oldalt szerkeszti: 

Ötvös József lelkipásztor
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500 éves a reformáció
A Marosvásárhelyi Református Kollégium (1718–1947)

Benedek Zsolt

Hajviselet a kollégiumban
Ez mind alkalmatlan volt, mert horgas fésű nélkül szétment a haj, s kivált akinek erő-

sebb hajszálai voltak, mint egy szénásszekér, úgy állott. Mert horgas fésűt a fején hordozni
nem volt szabad. Azért ahányszor látták, annyi garast fizetett a deák. Amíg háromszögű,
felakasztott karimájú kalapot viseltek, addig a horgas fésűt a kalap karimájába bedugták,
s mikor olyas helyre akartak bemenni, az ajtó előtt kalapjukat levéve hajukat megsimí-
tották, s a fésűt visszatették a kalap felakasztott karimájába, s úgy mentek be a házba. El-
kezdődik pedig egyszer, hogy amely külső emberek pántlikába tekert hajat, azaz copfot
viseltek, nagyobb kényelemért elöl, a fejük tetején tövig lenyíratták hajukat. Ezt dupénak
nevezték. Ezt megszeretik a deákok is, és így vagy hatan 1792-ben, a nyári szünidőn dupét
vágatnak, akik tehetősebb emberek gyermekei s bátrabbak voltak. Beállván a kollégiumi
újesztendő, régi szokás szerint szeptember 21-én törvényt olvasnak, és akkor akik a dupét
vágattak volt, mindeniket megbüntetik négy-négy forintig, talán azért, mivel ezt a dupé-
vágást ezelőtt nem sokkal a katonák kezdették volt legelőbb, mégpedig csak a gyalogok.
Azonban a deákoknak megparancsoltatik, hogy hajukat megneveljék.



A Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem pályázatot hirdet ta-
nári pályára készülő fizikus
hallgatóknak. Online jelent-
kezni július 25-éig lehet.

A pályázat keretében elnyerhető
ösztöndíj 50.000 forintnak megfe-
lelő lej/hó (összevonható bármilyen
más, román állami ösztöndíjjal). Az
ösztöndíj folyósításának időtar-
tama: 10 hónap/tanév. A megpá-
lyázható helyek száma: 15 (fizika)
és 25 (matematika és informatikai
matematika). Jelentkezési feltéte-
lek: az ösztöndíjban részesült hall-
gatónak vállalnia kell, hogy az
egyetem elvégzése után tanítani fog
magyar nyelven; a pedagógiai
modul felvétele és az ösztöndíj-
program keretén belül szervezett ki-
egészítő képzéseken való részvétel
kötelező (a 2017–2018-as egyetemi
tanév képzései: kommunikáció, in-
formációs technológiák felhaszná-
lása az oktatásban), az ösztöndíjas
hallgatónak vállalnia kell, hogy a

vizsgákon megfelelően teljesít,
ugyanakkor vállalja, hogy a prog-
ram keretében igény esetén foglal-
kozik iskolásokkal (felkészítők,
feladatmegoldó körök, kísérletek
stb.). Online jelentkezni 2017. jú-
lius 25-éig lehet. A pályázathoz
szükséges adatok: a 2017–2018-as
egyetemi tanévben I. éves hallgatók
esetében: az érettségi vizsga átlaga;
a középiskolai fizikajegyek átlaga;
a középiskolai versenyeredmények
(amennyiben vannak). A 2017–
2018-as egyetemi tanévben II. vagy
III. éves hallgatók esetében: a befe-
jezett félévek tanulmányi átlaga; a
pedagógiai modul keretében letett
vizsgák eredményei; versenyered-
mények (a középiskolai eredmé-
nyek is), konferenciarészvétel vagy
egyéb tudományos tevékenység
igazolása. Részletes tájékoztató 
a Magyar Fizika Intézet
http://atom.ubbcluj.ro/mafi/page.ph
p?menuId=56  honlapján található.
(sz.p.p.)

A  közúti törvény szabályozza
a mentőautók közlekedését a
közutakon annak érdekében,
hogy a sürgősségi esetekben
elláthassák életmentő külde-
tésüket. Amint a jogszabály
előírja, sürgősségi hívásoknál
a közutakon a mentőautók-
nak elsőbbséget kell adni, de
ez nem mentesíti a mentőso-
főröket sem bizonyos kötele-
zettségek alól.

A 2002. évi 195-ös számú sür-
gősségi kormányrendelet 61. cikke-
lyének első és második bekezdése
értelmében csak a 32. cikkelyben
leszögezett járművek élveznek el-
sőbbséget, amikor sürgősségi hívá-
sokhoz irányították. Annak
érdekében, hogy a közlekedésben
részt vevő többi járművezető meg-

adja az elsőbbséget, működésben
kell legyenek a megkülönböztető
fény- és hangjelzések. A 32. cikkely
második bekezdésének a és b pont-
jában kiemelt intézmények gépko-
csivezetői sürgősségi esetekben
átléphetik a kötelező sebességhatárt
vagy más közúti szabályokat, kivé-
telt képez ez alól a vasúti átjárókon
való átkelés. 

Ugyanaz a közúti szabályozás
előírja, hogy a jelzőlámpák által irá-
nyított útkereszteződésekben a
piros jelzésnél vagy ott, ahol a jel-
zőtábla elsőbbségadásra kötelezné
a mentőautót, a vezetőnek köteles-
sége csökkenteni a jármű sebessé-
gét és fokozott
elővigyázatossággal közlekedni a
balesetek elkerülése érdekében, el-
lenkező esetben a törvény értelmé-

ben felelősségre vonható a mulasz-
tásért. Amennyiben a mentősök 
indokolatlanul használják a meg-
különböztető hang- és fényjelzése-
ket, a 102-es cikkely értelmében
bírság szabható ki. 

Sürgősségi beavatkozásoknál al-
kalmazott mentőautók a C1/C2 és
B1/B2 típusok, amelyek korszerű
felszereltséggel, eszközökkel és
gyógyszerekkel vannak ellátva az
elsősegély-nyújtás, valamint a vál-
ságos állapotban lévő betegek szál-
lításához. Kivételt képeznek az
A1/A2 és ACD típusú mentőautók,
amelyek csak a diszpécserszolgálat
engedélyezését követően kaphatják
meg a közúti elsőbbségre való fel-
jogosítást. 

Az egészségügyben három sür-
gősségi ellátási kódrendszert alkal-

maznak, amelyekkel a riasztásokat
rangsorolják. 

A vörös jelzés életveszélyes
helyzetet, válságos állapotot jelöl,
amelyeknél a C1/C2 vagy B1 men-
tőautót kell a helyszínre irányítani.
Rendkívüli esetekben a diszpécser-
szolgálat más típusú mentőautót is
küldhet, és azok a mentőautók is
használhatják a megkülönböztető
fény- és hangjelzéseket. 

A sárga jelzés kevésbé életveszé-
lyes helyzetet jelöl, de amely bár-
melyik percben súlyosbodhat, ezért
a mentőautók az ilyen riasztásoknál
is kell használják a fény- és hang-
jelzést. 

Azokban az esetekben, amikor
orvosi ellátásra szorul a páciens, de
nem sürgősségi esetről van szó,
zöld jelzéssel illetik és A1, A2,
ACD típusú mentőautókat irányíta-
nak a helyszínre, ilyen esetekben
csakis hang- és fényjelzés nélkül
közlekedhet a mentő. A rendőrségi
közlemény felhívja a figyelmet arra
is, hogy a mentőautók vezetőinek is
be kell tartaniuk a közúti szabályo-
kat: az egészségügyi személyzetnek
és a szállított betegnek is kötelező
módon használnia kell a biztonsági
övet, és bármilyen közúti szabály
megsértése miatt megbírságolhatják
a személyzetet. (szer)

Fény- és hangeffektus a közutakon
Elsőbbséget a mentőknek!

Sérültekkel foglalkozók számára
Konduktorképzés Illyefalván 

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem pályázata 
Fizikatanári pályát választóknak

Kenyértámogatás rászorulóknak
A nyolcéves Telefonos Szeretetszolgálat a nyári szabadságok ideje alatt

is várja mindazok hívását, akik részesülni szeretnének az ELDI-péksé-
gekben elhelyezett perselyekben összegyűjtött kenyértámogatásban.

Csütörtökönként 15–20 óra között a 0265/55-55-55-ös telefonszámon
jelentkezhetnek a rászorulók. Telefonos Szeretetszolgálat – gondolkod-
junk együtt!

Az illyefalvi KIDA Központban
szeptemberben indul a köz-
ponti idegrendszeri sérültek-
kel foglalkozók számára az
első erdélyi konduktor alap-
képzés, amelyet a budapesti
Pető András Főiskola szakem-
berei tartanak. 

A konduktív pedagógia elsősor-
ban azokkal a központi idegrend-
szeri sérültekkel foglalkozik,
akiknél születés közben oxigénhiá-
nyos állapot lépett fel, vagy akiket
később, gyermek-, illetve felnőtt-
korban ért károsodás: stroke, Par-
kinson-kór, sclerosis multiplex. A
módszer alapgondolata, hogy a köz-
ponti idegrendszer a károsodások
ellenére is rendelkezik tartalékok-
kal, új kapcsolatok kiépítésének le-
hetőségével, amelyek a
tanulási-tanítási folyamat megfelelő
vezérlésével mozgósíthatók. Ennek
alapján hozta létre dr. Pető András
az 1940-es években a konduktív pe-
dagógiai módszert. 

A képzés sajátossága, hogy egyi-
dejűleg valósul meg az oktatás, il-
letve a sérült gyermekek és
felnőttek rehabilitációja. Elsősorban
óvodapedagógusi vagy tanítói okle-
véllel rendelkező szakemberek jelent-
kezését várják. Azokat, akik
mozgásukban korlátozott embereket
szeretnének mozgásra bírni, részt
venni egy teljes életvitelt átformáló
munkában. A sérült gyermeket is el
tudják fogadni úgy, ahogy születtek –
meglátva bennük annak lehetőségét,
hogy mi mindent lehet még kihozni
belőlük. Azok jelentkezését várják,
akik élethivatásuknak tartják a moz-
gássérült személyek nevelését, a teljes
emberi életre való felkészítésüket,
akik mindennap csodát szeretnének
tenni. Érdeklődni a 0724-266-020-as
telefonszámon lehet, bővebb felvilá-
gosítás a http://rmpsz.ro/hu/nd/459/a-
magyarorszagi-peto-andras-foiskola-
szakemberei-konduktor-alapkepzest-
inditanak-az-illyefalvi-kida-koz-
pontban honlapon. (sz.p.p.)

Az előző részben a 2017. július
1-jén életbe lépett 2017. évi 153.
sz., a közpénzekből fizetett alkal-
mazottakra vonatkozó egységes
bértörvény által előírt fizetéseme-
lésekről írtunk. 

Jó romániai tipikus dilettáns tör-
vényhozási szokáshoz idomulva
(elég csak megnézni, hogy hány
sarkalatos alapvető törvényt minő-
sít részben alkotmányellenesnek az
alkotmánybíróság), máris sikerült
egy jogi anomáliát létrehozni. Az
új bértörvény ugyanis a nagy egy-
ségesítési igyekezetben hatályon
kívül helyezte a rezidens orvosokat
eddig megillető mintegy 650 lej ér-
tékű ösztöndíjat, valamint az étke-
zési jegyeket, amelyek
következtében több mint 900 lej
gyakorlati keresletlevonást kell
ezek az orvosok elszenvedjenek.
Történik ez úgy, hogy az ígért fize-
tésemelés csak 2018 márciusában
fog bekövetkezni, vagyis addig kö-
rülbelül 7200 lej vesztesége lesz
ennek a kategóriának.

Az általános felháborodás ered-
ményeképpen az Egészségügyi
Minisztérium azonnal jelezte, hogy
ez nem fog megtörténni, a törvény
nem így szól, de ha mégis, akkor
módosítják. A törvény amúgy pon-
tosan így szól, minden nem fizetés
jellegű juttatást (ösztöndíjat) és ét-
kezési jegyet azonnal hatályon
kívül helyez. Ez természetesen
nem lenne probléma, amennyiben
egy azonnali fizetésnövelés kom-
penzálná vagy a levonás egy idő-
ben lépne érvénybe a
fizetésemeléssel, viszont, amint azt
már írtuk, a fizetésnövelés csak
2018 márciusában lép életbe, a „fi-
zetéslevonás” viszont azonnal.

A problémát jogalkotói eljárási
rendelkezések miatt azonnal orvo-
solni nem lehet, ugyanis az azon-
nali orvoslást egy sürgősségi
kormányrendelet rendezhetné, ezt
viszont, parlamenti szünet lévén,
nem lehet meghozni. 

A zavar valószínűleg átmeneti,
és szeptemberben legkésőbb or-
voslásra kerül, viszont jellemző,
hogy egy ilyen fontos jogszabály
esetén és pont egy ilyen érzékeny
területen a törvény már indulásból
szarvashibával küzd.

Visszatérve a jogszabály konk-
rét rendelkezéseire, ezeket nagy-
részt az előző részben tárgyaltuk,
kitérve a tanügyben, valamint az
egészségügyben dolgozók fizeté-
sére, elkezdve a bírák és ügyészek
fizetésére vonatkozó rendelkezé-
sek elemzését.

Konkrétan a fizetésemelések
után egy, a Legfelsőbb Ítélő- és
Semmítőszéken 20 éves régiséggel
rendelkező bíró 26.250 lejt visz
majd haza, egy táblabírósági
bírói ranggal rendelkező pedig
23.000 lejt. Egy kezdő bírójelölt
(judecător stagiar) havi 8149
lejes fizetéssel rendelkezne, egy
magiszteri hallgató (auditor de
justiţie) pedig 6582 lejes fizetést
kapna 2022-ben.

Az ügyészek esetében, ameny-
nyiben azok táblabírósági ügyészi
funkcióban vannak, valamint 20
éves régiséggel rendelkeznek,
21.238 lej lenne a maximális illet-
mény. Amennyiben az illető
ügyész egy alacsonyabb szintű bí-
rósági funkcióban lenne – pl. vá-
rosi bíróság (judecatorie) – és 3 és
5 év közötti régiséggel rendel-
kezne, valamint I. osztályú fize-
tésbesorolásban, a fizetése 10.637
lejig emelkedne. Egy kezdő
ügyészjelölt (procuror stagiar) fi-
zetése 7761 lej lenne 2022-re. 

A törvény egy negyedik kate-
góriában is rendezi a fizetéseket,
ez a honvédelmi dolgozók (kato-
nák), rendőrök és más, a nemzet-
biztonsággal kapcsolatos
tevékenységet ellátó személyek fi-
zetését érinti.

A katonai személyzet, a rend-
őrök, a börtönrendszerben dolgozó
személyek, valamint a veszélyes
munkakörben alkalmazott polgári
személyzet veszélyességi többletet
kap, így például a különlegesen ve-
szélyes munkakörben dolgozó fen-
tebb felsorolt személyek
37-50%-ig terjedő pluszilletményt
kapnának. A veszélyes munkakör
15%-os pluszjutalékot jelentene,
az emelt veszélyességű munkakö-
rök esetén pedig egészen 30%-ig
terjedő pluszkompenzációt ír elő a
törvény.

Hasznos a túlórázó közalkalma-
zottak javadalmazását szabályozó
rendelkezés. A törvény életbe lé-
pése előtt a túlórát nem lehetett
kompenzálni, csak szabadnapok-
kal. 

Az új jogszabály azt írja elő,
hogy a túlórát a következő 60 nap-
ban megadott fizetett szabadna-
pokkal lehet kompenzálni, vagy,
amennyiben ez nem lehetséges,
akkor a dolgozókat a következő
hónapban egy 75%-os pluszillet-
ménnyel kompenzálják.

Ugyanakkor azon közalkalma-
zottak, akik munkaszüneti napo-
kon dolgoznak, ugyancsak a
következő 60 napban fizetett sza-
badnapokkal kompenzálhatók,
vagy 100%-os pluszilletménnyel.
A túlóra kompenzálásához a túlóra
elvégzésére vonatkozó feljebbvalói
írásos utasítás szükséges. A tör-
vény ugyanakkor rendelkezik a
2018. december 1-től folyósítandó
szabadságpénzről, amely egy or-
szágos bruttó minimálbér értékével
egyenlő.

A fenti fizetésemelések kétség-
kívül szükségesek. A kérdés vi-
szont az, hogy ezek
fenntarthatók-e, vagyis van-e rá
költségvetési keret? Az, hogy ezen
fizetésemelések költségvetési for-
rását nem sikerült még konkrétan
megjelölni, illetve, hogy rendelke-
zések nem lépnek azonnal és teljes
egészében életbe, arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a kormánynak
nincs még világos elképzelése,
hogy honnan is lesznek ezek kifi-
zetve. Az elmúlt hetek nevetséges
kormányzati dadogása a 2-es nyug-
díjpillér államosításáról, a társa-
dalmi szolidaritás adóról, a családi
adóról, a jövedelem – és nem a
profit – adózásáról, amelyeket utó-
lag mind cáfoltak, arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a politikai és
populista ígéretek mögött nincs vi-
lágos elképzelés, és a „most ígé-
rünk, majd a választás megnyerése
után gondolkozunk” helyzetben
vagyunk. 

Amennyiben a kormány egyik
kézzel ad (a közalkalmazottak-
nak), a másikkal pedig megnyo-
morítja a magánszférát (pl.
jövedelem- és nem profitadóval),
ami ugye az állami bevétel nagy
részét termeli (főleg a héával)
vagy „einstandolja”, magyaror-
szági mintára, a nyugdíjpénztára-
kat, a fizetésemelések nem
lesznek fenntarthatók. 

Ebben az esetben csak a társa-
dalmi feszültség és elégedetlenség
újraelosztása fog megtörténni a tár-
sadalmi kategóriák között.

Az egységes bértövényről 
– fenntartható fizetésemelések? (2.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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A másodikként kiemelt Simona
Halep bejutott hétfőn a wimbledoni
füves pályás Grand Slam tenisz-
torna női egyes versenyének ne-
gyeddöntőjébe, miután 7-6 (3), 6-2
arányú győzelmet aratott a fehér-
orosz Viktoria Azarenka fölött. Ha-
lepnek 1 óra 28 percre volt
szüksége, hogy túljusson egykori
világelső ellenfelén (27 éves, 683.
a WTA világranglistán).

Halep (25 éves, WTA-2.), aki
elődöntőt játszott 2015-ben Wimb-
ledonban, tavaly pedig a negyed-
döntőig jutott, bizonytalanul
kezdett, és a fehérorosz lány 0-2-vel
nyitott. Halep 2-2-re egyenlített, de
Azarenka 2-4-re ismét elment, ám
Halep 4-4-nél újra felzárkózott. A
játszma rövidítésbe ment át, ahol
Halep kihasználta ellenfele hibáit,
és 7-3-ra nyert.

A második szettben Halep kitű-
nően kezdett, és nyolc perc után
már 3-0 volt az állás, sőt Azarenka
hibái mentén 5-0 lett, ami után a
román játékos 6-2-re biztosan hozta
a szettet.

Halep egy ászt ütött, Azarenka is
egyet, a román játékos három ket-

tőshibát vétett, Azarenka kettőt.
Halep több labdát megnyert mind-
két adogatása mögött, a nyerők
száma közel azonos volt (19 Halep,
21 Azarenka), a ki nem kényszerí-
tett hibákból azonban Simona 11-et,
Viktoria 32-t követett el.

Azarenka, aki hét hónappal ez-
előtt szülte első gyerekét, 2-2-re áll

a Halep ellen játszott meccsekben.
A fehérorosz 2012-ben kétszer
győzte le Halepet, 6-3, 6-1-re a
dohai nyolcaddöntőben és 6-1, 6-1-
re Linzben, szintén a nyolcaddöntő-
ben. Simona 2015-ben, az amerikai
nyílt teniszbajnokság negyeddöntő-
jében 6-3, 4-6, 6-4-re verte Azaren-
kát.

A negyeddöntőbe jutá-
sért Halep 275.000 angol
fontot és 430 WTA-pon-
tot kap.

Halep ellenfele a ne-
gyeddöntőben a brit szí-
nekben játszó, magyar
származású Konta Jo-
hanna lesz.

Simona Halep és
Konta Johanna (26 éves,
WTA-7.) 2-2-re áll az
egymás elleni mérkőzé-
sek tekintetében. Halep
legutóbb 6-1, 6-3-ra nyert
Mamaián, a Fed Cupban,
viszont azelőtti két WTA-
meccsét elveszítette: 3-6, 6-3, 5-7-
re 2015-ben, Wuhanban, és idén,
6-3, 7-6 (7), 2-6-ra Miamiban, a ne-

gyeddöntőben. 2014-ben, a buda-
pesti Fed Cup-mérkőzésen Halep 6-
1, 6-4 arányban győzött.

A Budapest Honvéd az izraeli Ha-
poel Beer-Seva vendégeként kezdi
meg szereplését a labdarúgó Bajno-
kok Ligája selejtezőjében, amelynek
során három párharcot kellene nyer-
nie a főtáblára jutáshoz. A magyar
csapat vezetőedzője, Erik van der
Meer szerint nem az egyéni képessé-
gek, hanem a csapatjáték döntheti el
a továbbjutást.

„Bár a Hapoel játékosai minőség-
ben jobbak, a mérkőzést a csapat
nyeri meg, és a mi csapatszellemünk
nagyon jó” – hangoztatta a júniusban
érkezett holland szakember a mai
mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón.
Hozzátette: együttese annyiban lesz
más, mint az előző edző, Marco Rossi
idején, hogy nem akar csak az ellen-
támadásokra alapozni, szeretné, ha já-
tékosai többet birtokolnák a labdát.
Úgy érzi, már csak azért is fontos a jó
fizikai állapot, hogy az egész csapat
együtt tudjon támadni és védekezni.

A kispesti klub tulajdonosa, George
F. Hemingway szerint a legutóbbi két
izraeli bajnokságot megnyert Beer-
Sheva magasabban jegyzett csapat,
mint a Budapest Honvéd, ezért az
esélytelenek nyugalmával készülhet-
nek a második fordulós párharcra.
Szerinte Pölöskei Zsolt és Danilo ér-
kezésével erősödött a Honvéd, amely
nem lehajtott fejjel megy fel a pályára
a ma esti – romániai idő szerint 20
órakor kezdődő – izraeli első mérkő-
zésen (TV: M4 Sport).

„Nagy dicsőség lenne, ha tovább-
jutnánk, sőt ha sikerül, a következő
körben lehet, hogy könnyebb ellenfe-
let kapnánk” – vélekedett Hemigway,
aki közölte, már nem terveznek újabb
játékosokat vásárolni, de elképzel-
hető, hogy augusztus végéig néhányat
eladnak a jelenlegi keretből.

A nyáron érkezettek közül Danilo
azt mondta, úgy érzi, öt év után a leg-
jobb időpontban tért vissza a Honvéd-
hoz. A brazil támadó tudja, hogy
Eppel Márton és Davide Lanzafame
személyében két jó csatár van a keret-
ben, ezzel együtt szeretne bekerülni a
csapatba.

A másik új szerzemény, Pölöskei
úgy látja, karrierje szempontjából a
legjobb döntést hozta, amikor a Hon-
védhoz igazolt. Elismerte, hogy erőn-
létileg van egy kis lemaradása, ezért
most arra törekszik, hogy ezt ledol-
gozza. „Nagyon nehéz lesz a kinti
mérkőzés, bízom benne, hogy helyt

tudunk állni” – jelentette ki a Video-
tontól érkezett középpályás.

Djordje Kamber boszniai szerb kö-
zéppályás szerint a Honvéd számára
az elmúlt év egy csoda volt, s most a
második csodára készülnek. „A vi-
deoelemzések alapján a Beer-Sheva
komoly ellenfél, amelynek van egy
remek védekező középpályása és két
nagyon jó, veszélyes csatára. Ha két
lábbal a földön maradunk, jó ered-
ményt érhetünk el Izraelben” – fogal-
mazott a játékos.

Hemingway emlékeztetett arra,
hogy a július 19-én (romániai idő sze-
rint 22.15-kor) a Bozsik Stadionban
sorra kerülő visszavágót az Európai
Labdarúgó-szövetség (UEFA) fe-
gyelmi bizottságának 2013-as döntése
értelmében gyakorlatilag zárt kapuk
mögött kell lejátszania a Budapest
Honvédnak. A részleteket illetően ki-
fejtette, az UEFA június 27-én 
úgy határozott, hogy kétszáz Beer-
Sheva-szurkoló mégis bemehet majd

a stadionba, amit ő személy szerint
rossz döntésnek tart, de a belépőket
már el is küldték az izraeli 
csapatnak. Hozzátette: a hazaiak ré-
széről összesen 75-en lehetnek
majd ott a lelátón, közülük 40-en
közvetlenül a csapathoz tartozó sze-
mélyek.

A klubtulajdonos egyúttal cáfolta
azt az izraeli sajtóértesülést, amely
szerint a Honvéd szurkolóinak rasz-
szista magatartása miatt kapta volna a
súlyos büntetést. A drukkerek két
mérkőzésre vonatkozó kitiltását azért
szabták ki – amint arra emlékeztetett
–, mert egy osztrák csapat huligán
szurkolói megtámadták a kispestiek
biztonsági szolgálatát, amely az
UEFA megítélése alapján „túlzott ve-
hemenciával” válaszolt a felhívásra,
majd a Vojvodina elleni 2013-as újvi-
déki Európa-liga-mérkőzés alatt a
Honvéd drukkerei „az ellenfél szurko-
lóinak nemi hovatartozására tettek
utalást”.
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BL-selejtező: 
A csapatjáték dönthet a Beer-Sheva ellen

Wimbledon: Simona Halep a női egyes negyeddöntőjében

A magyar válogatott nyerte a Budapesten rendezett BENU-
kupa férfivízilabda-tornát, amely a hét végén kezdődő magyar
vizes világbajnokság főpróbájának számított Märcz Tamás le-
génysége számára. Az együttes a négycsapatos torna vasárnapi
zárónapján a románokat győzte le, így százszázalékos teljesít-
ménnyel végzett az első helyen.

Az elején „döcögött” a magyar válogatott játéka, a pontatlan
befejezések miatt a románok tartani tudták a lépést két negyeden
át. A nagyszünetre 5-4-es hazai vezetésnél vonultak ki a csapa-
tok, a harmadik negyedben aztán a Märcz-alakulat megrázta
magát, meg sem állt 9-4-ig, gyakorlatilag már ekkor eldöntve a
mérkőzés végkimenetelét.

Märcz Tamás szövetségi kapitány elégedetten összegzett az
M4 Sportnak, hangsúlyozva, hogy jó, hasznos és színvonalas
tornát nyertek meg. „Van még miben javulni, pontosítani kell
egy-két dolgot, a mai meccsen kapott kilenc gól is kicsit sok,
oda kell figyelni a végére is, mert négy negyedig tart egy mér-
kőzés” – jelentette ki a szakvezető.

Legyőzte a románokat 
és megnyerte a vb-főpróbát 

a magyar csapat

Igen erős ellenfél: kétszer is nyert az Inter Milánó ellen
A kispestiek igen erős ellenféllel kerültek össze, ugyanis a magyar vá-

logatott hátvédet, Korhut Mihályt is foglalkoztató gárda az előző sze-
zonban – szintén a BL-ből indulva – az Európa-liga csoportkörébe
jutott, majd a többi között az Internazionalét kétszer is felülmúlva ke-
rült a legjobb 32 közé. A kieséses szakasz első körében aztán a Besiktas
búcsúztatta.

A Honvédnál nyáron nem volt nagy játékosmozgás, csak Hidi Patrik
és Dusan Vasiljevic távozott, de a legfontosabb, hogy a két csatár, Eppel
Márton és az olasz Davide Lanzafame maradt, márpedig kettősük 27
gólt szerzett az OTP Bank Liga előző idényében. Az egyetlen komoly
erősítést Danilo visszatérése jelenti, a brazil játékos öt év elteltével ját-
szik újra a Honvédban.

A Hapoel egyénileg jobb erőkből áll – ami még akkor is igaz, ha egyik
legjobbja, a spanyol Isaac Cuenca sérülés miatt vélhetően mindkét mér-
kőzést kihagyja –, de a magyar bajnok új vezetőedzője, a holland Erik
van der Meer szerint ezt csapatként ellensúlyozhatja a kispesti együt-
tes.

Az első párharc azért különösen fontos, mert ha a következőben ma-
radna alul a Honvéd, akkor már átkerülne az Európa-liga selejtezőjébe,
ahol a főtáblára jutásért játszhatna. A piros-feketék legutóbb 1993-ban
szerepeltek a legrangosabb európai kupasorozatban, akkor a Manches-
ter United búcsúztatta őket két szoros mérkőzésen.

A BL-selejtező 2. fordulójának műsora
A labdarúgó Bajnokok Ligája 2. selejtezőköri párharcainak első mér-

kőzései: Karabakh – Samtredia, Hibernians – Salzburg, Partizan – Bu-
ducnost Podgorica, Rijeka – The New Saints, Spartaks Jürmala –
Lokomotiv Astana, APOEL Nikosia – F91 Dudelange, Sheriff Tiraspol
– Kukësi, Hapoel Be’er Sheva – BUDAPEST HONVÉD, Zrinjski – Ma-
ribor, Malmö FF – Vardar Skopje, BATE Borisov – Alashkert, Zalgiris
Vilnius – Ludogorec, Mariehamn – Legia Varsó, Zsolna – FC Koppen-
hága, Dundalk – Rosenborg, Hafnarfjördur – Vikingur Gota, Linfield
– Celtic.

Babosék párosa a nyolcaddöntőben búcsúzott
Babos Tímea és Andrea Hlavackova kettőse kikapott a wimble-

doni teniszbajnokság női páros versenyének hétfői nyolcaddöntő-
jében. Az orosz Szvetlana Kuznyecova és a francia Kristina
Mladenovic páros elleni találkozó 123 percig tartott.

Az első játszmában Babosék 1-1-et követően kétszer bukták el
saját adogatójátékukat, így 1-5 után részükről az első brék csak a
szépségtapaszt jelentette. Az ellenfél 32 perc alatt szettelőnyhöz ju-
tott. A második játszmában 6-6-ig mindkét fél hozta szervajátékát.
Baboséknak a hajrában két gémben összesen három bréklabdájuk
volt ahhoz, hogy kiegyenlítsék szetthátrányukat, de a döntés végül
a rövidítésre maradt, amelyben viszont jobbnak bizonyultak.

A második játszmával ellentétben a harmadik a brékekről szólt.
Babosék háromszor bukták el a saját szervajátékukat, ellenfelük
viszont csak kétszer, ez pedig döntőnek bizonyult.

Női páros, nyolcaddöntő: Szvetlana Kuznyecova, Kristina Mla-
denovic (orosz, francia) – Babos Tímea, Andrea Hlavackova (ma-
gyar, cseh, 4.) 6-3, 6-7 (3), 6-3.

Piros Zsombor búcsúzott a juniorversenyben
A harmadik helyen kiemelt Piros Zsombor két szettben kikapott

orosz ellenfelétől, így már a nyitófordulóban búcsúzott a juniorok
versenyében a wimbledoni teniszbajnokságon. Tyimofej Szkatov
6:2, 6:4-re nyert az Australian Open-győztes magyar játékos ellen.
Piros párosban a kínai Vu Ji-pinggel szerepel Wimbledonban, ket-
tősük az első kiemelt.

A román Marius Tic kapus (k) a BENU-kupa férfi felkészülési vízilabdatorna Ma-
gyarország – Románia mérkőzésén. MTI Fotó: Czagány Balázs

A román játékos jó úton jár a világelsőség felé, de a követ-
kező akadály kemény diónak bizonyulhat

Eredményjelző
Férfivízilabda felkészülési torna a BENU-kupáért, 3. for-

duló: Magyarország – Románia 15-9 (3-2, 2-2, 7-1, 3-4)
A magyar góldobók: Manhercz 5, Erdélyi, Vámos 3-3,

Hosnyánszky 2, Hárai, Török 1-1.
További 3. fordulós eredmény: Németország – Kanada

14-7 (4-2, 5-2, 3-2, 2-1).
A 2. fordulóban: Románia – Kanada 15-14 (4-4, 6-4, 5-3,

0-3), Magyarország – Németország 15-9 (4-2, 2-2, 3-4, 6-1).
Az 1. fordulóban: Magyarország – Kanada 17-4 (3-0, 5-

1, 4-1, 5-2), Németország – Románia 7-6 (1-1, 2-1, 1-3, 3-1).
A torna végeredménye: 1. Magyarország 9 pont, 2. Né-

metország 6, 3. Románia 3, 4. Kanada 0.



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 2 szobás, III. emeleti lak-
rész hőszigetelt, rendezett tömb-
házban a Kárpátok sétányon. Új
nyílászárók, saját hőközpont. Ér-
deklődni a 0744-277-151-es tele-
fonszámon. (2296)

KIADÓ 2 szobás, bútorozott, saját
hőközponttal és termopán ablakok-
kal felszerelt tömbházlakás a régi
Tudor negyedben. Érdeklődni a
0741-406-028-as telefonszámon
lehet. (2294-I)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837-
290. (2147)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (2291)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (2291)

ELADÓ U650-es traktor és eke. Tel.
0723-331-352. (2324)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggö-
nyöket, harmonikaajtókat, termo-
pán PVC-nyílászárókat, szúnyog-
hálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (2220)

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

MEGEMLÉKEZÉS

Harminckét év elteltével is szo-
morúan emlékezünk július 12-
ére, amikor utolsó útjára kísértük
édesapánkat, id. BOKOR 
FERENCZET, a mindenki Feri bá-
csiját a nyárádgálfalvi temetőbe.
Szerettei. (2284)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett férj, apa, nagyapa,
dédnagytata, rokon, barát és jó
szomszéd, 

TÖRÖK ANDRÁS 
életének 87. évében elhunyt.
Utolsó útjára július 12-én, szer-
dán 14 órakor kísérjük az abos-
falvi temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (2310-I)

Szomorúan tudatjuk, hogy idős 
GRUBER LÁSZLÓ 
volt kosárlabdázó 

2017. július 9-én elhunyt Karls-
ruhéban (Németország). Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Barátai, a Héjas család. 
(2312-I)

Mély fájdalommal a szívünkben
veszünk búcsút a drága édes-
anyától, nagymamától, déd-
nagymamától, 

HAJDU MARGITTÓL 
született Nagy 

aki 90 éves korában elhunyt.
Emlékét örökké őrizni fogjuk
szívünkben. Temetése július
12-én, szerdán 12 órakor lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben. 

A gyászoló család. (2322-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy sze-
retett édesapánk, após, nagy-
apa, dédnagyapa, apatárs, 

BIRTALAN JENŐ 
77 éves korában elhunyt. Teme-
tése 2017. július 13-án 14 óra-
kor lesz a református
temetőben. Nyugodjon béké-
ben! 

A gyászoló család. (2328-I)

Fájó szívvel búcsúzom testvé-
remtől, 

BIRTALAN JENŐTŐL, 
aki 77 éves korában elhunyt.
Nyugodjon békében! 
Birtalan Miklós és családja.
(2329-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a közeli és
távoli rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak
és mindazoknak, akik a szeretett
édesanya, nagymama és déd-
mama, AMBRUS OTÍLIA-ETELKA
szül. Szász temetésén megje-
lentek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, együttérzésükkel
gyászunkban támogattak és
fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (2326-I)

Az IPM romániai bővítéséhez keresünk KOLLÉGÁT. Elvárásunk: B
kategóriás jogosítvány. Feladatok: külföldi ingatlanbefektető partne-
reink által érdekesnek talált ingatlanok felkutatása, dokumentálása,
a területen levő partnerekkel való kapcsolattartás, területi képvise-
lői feladatok ellátása. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, válto-
zatos munka, önálló munkavégzés. A munkavégzés helye: Maros
megye. www.investpartnersmanagement.eu/ro Önéletrajzküldés: 
investpartnersmanagement@gmail.com (19080)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁCSOT,
SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT és SZO-
BALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (6046)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyermekek szá-
mára ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (60046)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSO-
GATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (19073-I)
ELADÓ-SZÁMLÁZÓ MUNKATÁRSAT keresünk azonnali kez-
déssel VÁSÁRHELYI ÜZLETÜNKBE. Érdeklődni a 0265/307-221-
es telefonszámon vagy a secretariat@deltatherm.ro e-mail-címen.
(19087)
SZERVIZTECHNIKUST alkalmazunk KAZÁNOK JAVÍTÁSÁRA.
Hosszú távú munkalehetőség, béren kívüli juttatások! Pályakezdők je-
lentkezését is várjuk – betanítjuk! Ne hagyja ki! Érdeklődni a
0265/307-221-es telefonszámon vagy a secretariat@deltatherm.ro e-
mail-címen. (19087)
Az  ORTOPROFIL KFT. versenyvizsgát  hirdet, meghatározott
időre, egy TERRMÉKMENEDZSERI állás  betöltésére a cég beszer-
zési osztályán (irodai munka). Elvárások: angol-, román- és  magyar-
nyelv-tudás, felsőfokú végzettség, az MS Office felhasználói  szintű
ismerete, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség. Az állás be-
töltésénél előnyt jelent: eladásban szerzett tapasztalat, ECDL (Euro-
pean Computer Driving Licence), egészségügyi  ismeretek. Az
érdeklődők  elküldhetik  szándéknyilatkozatukat, ajánlólevelüket  és
önéletrajzukat a 0265/210-576-os faxszámra vagy a következő e-mail-
címre: resurseumane@ortoprofil.ro,  2017. július 17-ig. (sz.)
A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT
és ÁRUMOZGATÓKAT. Követelmények: felelősségérzet, komoly
hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány (a futárok-
nak). Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro e-mail-címre vár-
juk. Részletek a 0265/311-470-es telefonszámon, 4062-es mellék.
(60051)
Az RCS&RDS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG marosvásárhelyi kirendelt-
sége  DISZPÉCSERT alkalmaz. Az állás leírása: a kábeltévé-/internet-
/telefonszolgáltatásra előfizetők hibabejelentésének továbbítása a
ticketing rendszeren keresztül a szervizcsapatokhoz. Követelmények:
jó kommunikációs készség, felelősségteljes és ügyfélközpontú maga-
tartás, rugalmas munkaprogram vállalása, stressztűrés, nyitott legyen
az új dolgokra, pozitív hozzáállás, magabiztosság. A tapasztalat és az
ismeretek ezen a téren előnyt jelentenek. Az érdekeltek leadhatják öné-
letrajzukat a marosvásárhelyi Digi Store üzletekben vagy az RCS-RDS
székhelyén: Marosvásárhely, Dózsa Gyögy út 65-67. szám alatt, a tit-
kárságon, vagy elküldhetik a secretariat.mures@rcs-rds.ro e-mail-
címre. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Szívünk, lelkünk legmélyebb fájdal-
mával emlékeztetjük mindazokat,
akik ismerték és szerették a felejt-
hetetlen, finom-, meleglelkű felesé-
gemet, édesanyát, nagymamát,
anyóst, anyatársat, jó barátot,
szomszédot és ismerőst, 
VITA MANYIKA-MÁRIÁT született
Marton, hogy  július 10-én volt ha-
lálának 7. napja.
Kegyelettel és soha be nem gyó-
gyuló sebekkel őrizzük családsze-
rető, csodálatosan szép emlékét.
Nyugodj, nagy szerelmünk, béké-
ben! 
Bánatos családja, férje, Árpi, fia, Zsolt, unokája, Alett, menye,
Krisztina és anyatársa, Ági. (2304)

A Népújság hirdetési irodájában
felveszünk

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 

és az aradi NYUGATI  JELENBE.
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A Maros 
Vízügyi Hatóság

versenyvizsgát hirdet 
egy megüresedett mérnöki állás betöltésére

meghatározatlan időre
Az állás megnevezése: mérnök  a vízelőrejelzési, hidrológiai és

hidrogeológiai   irodába
Írásbeli vizsga: 2017. augusztus 3-án 10 órakor.
Állásinterjú: 2017. augusztus 9-én 10 órakor.
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Köteles Sámuel utca

33. szám alatt lesz.
Követelmények:
– felsőfokú szakvégzettség – hidrotechnika, energetika, geológia,

környezetmérnöki, topográfusmérnöki, informatika  szakirány
– alapos számítógép-kezelési ismeret (Word, Excel, Arcview)

–  hosszított program és kiszállások vállalása
A pályázati dossziét július 27-én 12 óráig, hétfőtől péntekig na-

ponta 7-15 óra között lehet benyújtani a vízügyi hatóság humáne-
rőforrás-osztályán. 

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

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

Pénzügyminisztérium
Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály
Segesvár, 1918. December 1. u. 37-39. sz.
Tel/fax: 0265/774-690
e-mail: Admin.SGMSAFMX01.MS@mfinante.ro

A Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály 
árverési hirdetése

A  pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó  2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelyének 2. bekezdése értelmében a Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály
árverést szervez 2017. július 26-án 10 órai kezdettel az intézmény 1918.
December 1. út 37–39. szám alatti székhelyén a következő adósok javainak
értékesítésére:
LASZLO ALIN DOREL, CNP 1741122263519, Segesvár, Coşbuc utca 78A,
Maros megye, második árverés.
MODORAN EMIL DĂNUŢ, CNP 1560905400702, Bukarest, 1. kerület, Bălcescu
út 36/B/1. em., 3-as ajtó, második árverés.
Az értékesítendő javak:
– STEMA M 4075/HB4 típusú utánfutó, rendszáma MS-08-JBX, az alváz
szériaszáma WSEM075B48G955675. Kikiáltási ár 1.118,25 lej, héamentes.
– 738 négyzetméteren ház udvarral, 1331 négyzetméteres kerttel (beltelek)
Szászkézden, a 296. szám alatt, telekkönyvszám 6959 Szászkézd,
kataszterszám és helyrajzi szám 6959-C1. Kikiáltási ár 84.105 lej, héamentes.
A javak nincsenek megterhelve. 
A  pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, utólag módosított 2015. évi 227-
es törvény VII. fejezében szereplő előírások értelmében állapítják meg az ingó és
ingatlan javakra alkalmazandó héa értékét.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A fent említett jogszabály értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők
legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a
vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló
iratot – a pénzt a Segesvári Kincstárba az IBAN RO59TREZ4785067XXX001812
számlára kell átutalni, címzett a Brassói Regionális Közpénzügyi Igazgatóság,
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 –, az ajánlattevőt
képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által
kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési
okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági
igazolvány  másolatát, külföldi magánszemélyek a személyi igazolvány/útlevél
másolatát, valamint saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő nem
közvetítő.
Bővebb felvilágosítás a Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén vagy a
0265/774-690-es telefonszámon, 239-es mellék. 
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. július 12. 

Monica Bontea, a végrehajtó hatóság vezetője
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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.)



Marosvásárhely 
municípium  

versenyvizsgát szervez 
ideiglenesen megüresedett  I. besorolású, felső szakmai fokozatú ta-
nácsadói állás betöltésére a Kulturális-szociális és Vagyonigazgató-
ság  kulturális, sport-,  ifjúsági tevékenységekkel foglalkozó és
lakásosztályára

Az írásbeli vizsgát az intézmény Győzelem tér 3. szám alatti szék-
helyén tartják  2017. július 27-én 10 órakor.  

A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III.
részében való megjelenésétől számított 8 napon belül lehet benyúj-
tani  a hivatalban, a 87-es irodában, és tartalmazniuk kell azokat az
iratokat, amelyeket a 2008. évi 611-es kormányhatározat 49. cikke-
lyének 1. bekezdése és a 2013. évi 192-es rendelet 2. cikkelye ír elő. 

A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a
könyvészet listája a polgármesteri hivatalban, illetve a 
www.tirgumures.ro weboldalon is tanulmányozható.

Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mel-
lékállomásán, naponta 8–14 óra között.

Dr. Dorin Florea polgármester 
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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

A Siletina Impex
– Helyi 

Közszállítási
Vállalat Rt. 

személyzetválogatást
szervez autóbuszsofőri 

állások betöltésére:
Követelmények: 
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély

(atestat)
– legkevesebb két év 

tapasztalat személy-
szállításban
A kérvények önéletrajzzal,

a jogosítvány, illetve az enge-
dély, a végzettséget igazoló
iratok másolatával, esetleges
ajánlással  a cég Marosvásár-
hely, Béga utca 2. szám alatti
titkárságán  nyújthatók be hét-
főtől péntekig 9–15 óra kö-
zött. 

Bővebb felvilágosítás 
a 0265/269-077-es 

telefonszámon.


