
A megyei tanfelügyelőségtől kaptuk a hírt, hogy április 16-
án, hétfőn a Marosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskola
első emeleti folyosójának az ablakából kiesett egy hatodikos
diáklány négy méter magasságból a köves iskolaudvarra. 
N. Sz.-t a perceken belül érkező rohammentősök a marosvá-
sárhelyi sürgősségi kórházba, majd még aznap délután heli-
kopterrel a kolozsvári kórház idegsebészeti klinikájára
szállították, ahol megműtötték. Állapota súlyos. 

Kedden Körtesi Sándor Gábor iskolaigazgatóhoz fordultunk, hogy
részletezze a történteket. Azért is szerettük volna tisztázni a helyzetet,
mivel a 7-es számú azon általános iskolák közé tartozik, amelyeket nem
a botrányos eseményekről, hanem a rendben és fegyelmezetten folyó ok-
tatási tevékenységéről ismerünk. Az épület felé közeledve már messziről
látszik, hogy az iskolafenntartó polgármesteri hivatal igencsak spórolt,
amikor a régi ablakokat termopánra cseréltette. A hármas műanyag ab-
lakoknak csak a középső ablakszemét lehet kinyitni, ami nagy melegben
nehezen oldja meg az osztályok szellőzését, és nyitva tartásuk veszélyes

Kidobott évek

Egy évtizeddel a gazdasági válság kitörése után az
állami bértömeg ismét közelíti és az év folyamán el is
éri a krízis előtti szintet, így a válságot követő állam-
háztartási reformokat gyakorlatilag potyára hajtották
végre. Ezt a krízis nyomán a pénzügy-költségvetési tör-
vényhozási folyamat felügyeletére létrehozott költség-
vetési tanács elnöke fejtette ki tegnap az Európai
Bizottság bukaresti székhelyén egy konferencián.

Nem véletlen, hogy ez az állami szerv is gyakorlati-
lag csak dísznek létezik, mert az elemzéseit a törvény-
alkotók nem szokták meghallgatni, holott az ajánlásait
kötelesek lennének még be is tartani. Meg kellett ala-
kítani, mert ez feltétel volt a nemzetközi hitelcsomag-
hoz, ami megmentette az országot a csődtől, de azóta
sem adnak fabatkát sem rá. Mondjuk, amikor olyan
szakértelmi szintű zseni ül a pénzügyminiszteri székben,
aki kamerába meri mondani, hogy meg kéne fontolni
az állami nyugdíjkassza pénzalapjainak befektetését –
miközben a nyugdíjkassza milliárdos nagyságrendű de-
ficitet görget maga előtt –, és ezért még elmeorvosi be-
utalót sem kap, hogy rosszabbról ne is beszéljünk,
akkor az sincs, aki meghallgassa és értelmezze ezeket
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Benedek István

Bodolai Gyöngyi

Nem meneszti 
az elnök a korrupció-
ellenes főügyészt
Rövid sajtónyilatkozatában Klaus Jo-
hannis úgy vélekedett, hogy a szak-
tárca vezetőjének érvei nem voltak
meggyőzőek, másfelől nem tekinthet
el a bírák és ügyészek szakmai testü-
leteként működő Legfelsőbb Bírói Ta-
nács (CSM) negatív véleményezésétől
sem.
____________4.
Teátrális
világ(unk)?
Hamarosan könyvbemutatónak ad ott-
hont és pályázati felhívást is kiírt a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház. Az
előbbivel kapcsolatosan közlemény-
ben tudatták, hogy az intézmény ve-
zérigazgatója, Gáspárik Attila újabb
könyvét mutatják be április 24-én, ked-
den délután 5 órától a színház elő-
csarnokában.
____________5.
Míg a rönkből
bútor lesz
Rönkhasító szalagfűrész éles hangja
visít fel a magyarkirályfalvi Székely Ki-
rály család műhelyéből, így egy dara-
big a kapuban várakozunk. Végül
meghallják a váratlanul érkezett ven-
dégeket, akik a kisvállalkozók életébe
is szeretnének bepillantást nyerni.
____________6.
Miklós Editet 
választották síszö-
vetségi elnöknek, 
a régi elnök szerint
jogszerűtlenül
Az eddigi elnök, Bajai András még a
közgyűlés megkezdése előtt színjáték-
nak nevezte a közgyűlést, majd beje-
lentette a tagságnak, hogy a
bíróságon megtámadja a közgyűlés
határozatait, mert azt álláspontja sze-
rint több okból is törvénytelenül hívták
össze.
____________9.

Fotó: Nagy Tibor 

Az iskolákat nem tanév közben kell felújítani

Egy diáklány kiesett a nyitott
folyosóablakon



Kezdődik a 10. GastroPan
Holnap, csütörtökön kezdődik a marosvásvásárhelyi Im-
perial Inn szálloda kiállítótermeiben a 10. GastroPan nem-
zetközi szakmai kiállítás, amelyen 25 országból több mint
150 kiállító mutatja be a legújabb sütőipari, cukrászati és
vendéglátóipari nemzetközi trendeket, a legkorszerűbb ter-
mékeket és szakmai megoldásokat. Az április 19-22. kö-
zött zajló kiállítás csütörtöktől szombatig 10 és 18 óra
között, az utolsó napon, vasárnap pedig 10 és 16 óra kö-
zött látogatható. Akárcsak előző években, az érdeklődők
ezúttal is meghívóval, valamint belépőjeggyel léphetnek
be a rendezvényre. A belépő a kiállítás hivatalos honlapján
(www.gastropan.ro) tölthető ki és letölthető.

Ingyenes felkészítők 
képességvizsgára

Novák Csaba Zoltán szenátori irodája és az RMDSZ
Maros megyei szervezete ingyenes felkészítőt szervez a
nyolcadikos képességvizsgára román és magyar nyelvből,
valamint matematikából. Jelentkezni lehet a 0760-357-
470-es telefonszámon vagy a következő e-mail-címen: no-
vakzoltan.iroda@gmail.com. A felkészítőkre április 20-ától
a tanév végéig hétvégeken péntek délután vagy szomba-
ton kerül sor az RMDSZ Maros megyei szervezetének
székházában (Marosvásárhely, Dózsa György utca 9.
szám, I. emelet), a jelentkezéseket követő egyeztetések
alapján.

25. Erdőcsinádi Gyöngykoszorú
Április 21-én, szombaton tartják Erdőcsinádon a 25.
Gyöngykoszorú néptánctalálkozót. A találkozó előtti napon,
20-án, pénteken 16 órakor szobrot avatnak a helyi kultúr-
otthon udvarán. A Gyöngykoszorún részt vevő néptánc-
csoportok szombaton délelőtt 10 órától érkeznek, a
hagyományos felvonulás déli 12 órakor indul, majd 13 órá-
tól színpadra lépnek a tánccsoportok. A rendezvényt a 19
órakor kezdődő táncház zárja.

A Partiumi Keresztyén Egyetem 
kórusa Marosvásárhelyen 

A Nagyváradon működő Partiumi Keresztyén Egyetem kó-
rusa koncertkörútja alkalmával Marosvásárhelyen is fellép.
Április 19-én, csütörtökön délután 6 órától a Gecse utcai
református templomban adja elő műsorát. 

Terápia szenvedélybetegeknek
Szentkatolnán

A Bonus Pastor Alapítvány május 7–18. között kéthetes
rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek
és felnőtt hozzátartozóiknak. Azok jelentkezését várják,
akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy
társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Helyszín: Szent-
katolna, Kovászna megye. Jelentkezési határidő: május 2.
Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni az alapít-
vány központi irodájában, a 0265-254460-as telefonszá-
mon lehet. 

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma ANDREA és ILMA, 
holnap EMMA napja.
EMMA: germán eredetű,
alakváltozataival, az Irma és a
német Erma névvel együtt
Ermin, Irmin germán isten ne-
véből származik, más feltevé-
sek szerint a germán hermion
néptörzs nevéből ered. 

18., szerda
A Nap kel 

6 óra 30 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 13 perckor. 
Az év 108. napja, 

hátravan 257 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. április 17.

1 EUR 4,6485

1 USD 3,7588

100 HUF 1,4955

1 g ARANY 162,1756

IDŐJÁRÁS
Változó égbolt,
eső várható

Hőmérséklet:
max. 230C
min. 90C

Megyei hírek

A Marosvásárhelyi Rádió, a Népújság, a Radió
Gaga, a Punctul, az Erdély TV és az Artecotur
Egyesület – a Marosvásárhelyi Rádió Közösen ki-
takarítjuk közösségi akciója égisze alatt – rajz-,
fotó-, műalkotás- (szobor-) és ruhatervező pályá-
zatot hirdet. 
Rajzverseny 

A pályázat témája: Tervezz egy köztérre kihelyezhető,
szemetelést tiltó táblát! 

A pályázatra I-IV. osztályosok benevezését várják. 
A pályázat műszaki részletei
A pályázat formai követelményei: A/3-as méretben a té-

mához illő alkotás, melynek hátoldalára rá kell írni az al-
kotó gyermek nevét, életkorát, a tanító nevét, e-mail-címét,
telefonszámát és azt a tanintézményt, amelybe jár a gyer-
mek. 

Egy pályázó személy vagy csoport csak egy alkotással
pályázhat. Az alkotás csak kézi technikával készülhet (pl.
színes ceruza, filctoll, tempera, pasztellkréta stb.).

Beküldési határidő: 2018. április 21.
Az alkotásokat a Marosvásárhelyi Rádióhoz kell eljut-

tatni, borítékban.
A beérkező rajzokat a Marosvásárhelyi Rádió által szer-

vezett Maros-parti takarítási akció helyszínén állítják ki,
ahol szavazni lehet a legjobb munkákra. 

A pályamunkákat háromtagú zsűri bírálja el. 
A három legjobb munkát díjazzák. 
Díjazás: Az első díj: 500 lej, a második 300 lej, a har-

madik 200 lej.
Bővebb felvilágosítás a Marosvásárhelyi Rádiónál a kö-

vetkező elérhetőségeken: krakoczi@yahoo.com, tel: 0740
117 206

Fotópályázat
Közösen kitakarítjuk – a Marosvásárhelyi Rádió közös-

ségi célú esemény keretében a szervezők amatőr fotópá-
lyázatot hirdetnek, amelyre V – XII. osztályos diákok
benevezését várják. A képeket a trashart@marosvasar-
helyiradio.ro e-mail-címre kell elküldeni 2018. május 22-
én 12 óráig, az alábbi feltételek szerint. 

Témák: 
1. Hulladékgazdálkodás, szemétszállítás, gyűjtés 
2. Állat- és növényvilág
3. Táj 
Pályázati feltételek, tudnivalók:
A pályázatra 2017. január 1. után készült képek küldhe-

tők be jelszóval. 
Egy pályázó maximum 5 önálló képpel nevezhet be.
A szervezők kategóriánként díjazzák a legjobb alkotá-

sokat. 
A díjazottakat levélben értesítik. 
A beérkezett fényképeket az esemény https://www.face-

book.com/groups/182313722560677/ Facebook-oldalán is
láthatóvá teszik. 

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek el-
készítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállítá-
sával) okozott esetleges személyiségi és szerzői
jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli, bele-
értve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A résztvevő a pályázati anyag elküldésével automatiku-
san elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul,
hogy a rendezők a pályázattal kapcsolatos publikációkban
képeiket térítésmentesen használják.

Formai és technikai követelmények:
Képfile technikai feltételek:
Filetípus: JPEG
Mérete: 300 dpi felbontásban, 2000 és 3000 pixel között

lehet a hosszabbik oldal (kb. 20 x 30 cm). 
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy manipulált fotó

nem küldhető be!
Nem számít fotómanipulálásnak:
– a kép megvágása, a zavaró elemek levágása, a kép ori-

entációjának megváltoztatása;
– a teljes képet érintő színkorrekció; a kép fényességé-

nek, kontrasztjának, élességének állítása;
– a színes felvételek fekete-fehérré alakítása;
– analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák

(karcolás, porszem) kiretusálása.
A fotók manipulálásának számít: 
– képelemek kiretusálása/hozzáadása;
– a kép egyes részleteinek különálló, markáns színkor-

rekciója;
– digitális effektek vagy szűrők alkalmazása az utó-

munka során.

Trash Art 
A szervezők Trash Art címmel hirdetnek hulladékból ké-

szült műalkotások készítésére pályázatot, amelyre bárki
egyénileg vagy csapatban (legtöbb három személy) bene-
vezhet. 

Feltételek: az alkotások alapanyaga hulladék vagy vala-
milyen újra felhasználható tárgy kell legyen. Méretre vo-
natkozó megkötések nincsenek. 

Az alkotásokról készült fotókat a trashart@marosvasar-
helyiradio.ro e-mail-címre kell elküldeni 2018. május 22-
én 12 óráig. A kész műveket a marosvásárhelyi díjkiosztó
gálán kiállítják. A helyszínre szállításról az alkotóknak kell
gondoskodniuk. 

Junk Fashion 
A szervezők Junk Fashion címmel hirdetnek hulladék-

ból készült ruhák tervezésére pályázatot, amelyre bárki
egyénileg vagy csapattal (legtöbb három személy) bene-
vezhet. A ruhákat az alkotóknak a díjkiosztó gálán általuk
felkért modellekkel kell bemutatniuk. Az alkotásokról ké-
szült fotókat a trashart@marosvasarhelyiradio.ro e-mail-
címre kell elküldeni 2018. május 22-én 12 óráig. A
munkákat a helyszín egy szakzsűri is méltatja és díjazza. 

A nyerteseket e-mailen/telefonon értesítik.
A kiállítás és a díjazás (fotó, rajz, műalkotások), vala-

mint a divatbemutató a június elsején, gyermeknapon szer-
vezett nyilvános gálán lesz, amelynek helyszínét később
közöljük.

Szervezők: a Marosvásárhelyi Rádió, a Népújság, 
a RadióGaga, a Punctul, az Erdély TV és az Artecotur
Egyesület. 

Trash Art pályázati felhívás 

A napokban a légmozgás miatt
szaharai homokréteg érte el me-
gyénket. A gépkocsik szélvédőit,
a házak ablakait piros porsze-
mek borították be, és a jelenség
az allergiában szenvedőknek is
gondot okozhat. 

A magyarországi Országos Meteo-
rológiai Szolgálat figyelmeztette a ro-
mániai kollégákat, hogy vasárnap
Szaharából származó porfelhő érte el
az országot és fokozatosan keletre,
azaz Románia nyugati része felé haladt
tovább. Először Nagyváradot érintette.
A porkoncentráció kedden volt a leg-
nagyobb, szerdán hidegfront beáram-
lásával csökkent a por mennyisége,
ugyanis a hideg levegő megtisztítja az

atmoszférát. A Bihar Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség munkatársai
szerint az európai ügynökség nem
adott ki erre vonatkozó figyelmeztetést
és a levegő minősége is a megszabott
értékek között maradt. A porfelhő
nemcsak Romániát és Magyarorszá-
got, hanem Olaszországot is ellepte.
Az utóbbi időben elég gyakori ez a je-
lenség. Nem veszélyes, azonban a lég-
úti betegségekben szenvedőknek és az
allergiásoknak panaszt okozhat. 
Honnan származik, hogyan keletkezik?

A szaharai homokvihart a helyiek
„simoom”-ként vagy „simoon”-ként
ismerik. A szakértők megállapították,
hogy 1950 óta tízszer több szaharai ho-
mokvihar keletkezik, mint azelőtt. Míg

Mauritániában az 1960-as években
évente mindössze két homokvihar
volt, jelenleg mintegy 80-at számlál-
nak. A Szaharában annyira veszélye-
sek, hogy porördögnek vagy
homokördögnek nevezik. A szaharai
homokot a szél kiszámíthatatlan
irányba hordozza. Ott, ahol egy irány-
ból fúj, egy méternél magasabb ho-
mokdűnék keletkeznek, ahol az örvény
megváltoztatja a szélirányt, ott a dűnék
különböző alakzatban rakódnak le. A
vékonyabb szálakat és a finomabb port
a szél akár 1,6 km-es magasságba
emelheti, s ez a réteg még a vihar epi-
centrumától távol is eltakarhatja a
napot. 

(X) 

Szaharai homokfelhő közeledik 

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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Házkutatás 
a volt pénzügyminiszternél

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA)
ügyészei házkutatást tartottak kedden Sebastian
Vlădescu volt pénzügyminiszter lakásán – nyilatkoz-
ták a nyomozáshoz közel álló források a Mediafax
hírügynökségnek. Értesüléseink szerint egy egész-
ségügyi profilú cég tevékenységét vizsgálják. Se-
bastian Vlădescu a Tăriceanu-kormány
pénzügyminisztere volt 2005 augusztusától 2007 áp-
rilisáig, amikor államtitkárrá nevezték ki a gazdasági
és pénzügyminisztériumba, ahonnan hat hónappal
később saját kérésére távozott. Vlădescu az Emil
Boc által vezetett kormányban is ellátta ezt a tiszt-
séget. (Mediafax)

Bírálja az RMDSZ 
a közigazgatási kódex tervezetét

Az RMDSZ a közigazgatási törvénykönyv vitájának
halasztását kérte és valós párbeszédet szorgalmaz
az ügyben, mivel az a tervezet, amely a szenátus
szakbizottsági megerősítésére vár, sokkal inkább
központosítani akar, mint decentralizálni – hangsú-
lyozta Kelemen Hunor kedden a francia közszolgá-
lati rádió (RFI) román adásában. Az RMDSZ elnöke
rámutatott: a közigazgatási kódex hosszú távon
meghatározza a helyi közigazgatás működését és
az önkormányzatok szerepét, de feltételezése sze-
rint a tervezetet, amelyhez már a kormány is módo-
sításokat javasolt, nem politikusok, hanem olyan
alacsonyabb rangú hivatalnokok dolgozták ki, akik-
nek a központosítás az érdekük. (MTI)

Júniusban elkészülnek 
a javaslatok az EU reformjáról

Júniusban elkészülnek Németország és Franciaor-
szág közös javaslatai az Európai Unió reformjáról –
mondta Angela Merkel német kancellár kedden Ber-
linben. Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnökkel
folytatott megbeszélése után, kettejük közös sajtó-
tájékoztatóján kérdésre válaszolva kiemelte, hogy
nemcsak a gazdasági unió és a valutaunió tovább-
fejlesztéséhez kellenek reformok. A legfontosabb
kérdések közé tartozik, hogy „miként hozunk létre
egy közös európai menekültügyi rendszert, hogyan
biztosítjuk a következő évek finanszírozását, hogyan
válaszolunk a külpolitikában egységesen és közö-
sen”, és „hogyan fejlesztjük tovább védelmi politikán-
kat a NATO kiegészítéseként” – mondta Angela
Merkel, hozzátéve, hogy a tudományos kutatás te-
rületén is előre kell lépni. (MTI)

Razzia terrorgyanú miatt
Razziát tartottak kedden több német tartományban
terrorgyanú miatt. A szövetségi legfelső ügyészség
közleménye szerint Alsó-Szászország, Schleswig-
Holstein és Bréma tartományban négy gyanúsított-
nál tartottak házkutatást, és átkutatták egy türingiai
illetőségű személy otthonát is, aki nem tartozik a
gyanúsítottak közé. Valamennyi helyszínen mozgó-
sítottak különleges rendőri egységeket. A közlemény
szerint a gyanúsítottak legkésőbb 2017 elején Nord-
adler (északi sas) néven létrehoztak egy szélsőjobb-
oldali terrorista szervezetet, és annak tagjaként
tevékenykedtek. A csoport célja az volt, hogy ismét
megerősödjék a nemzetiszocializmus Németország-
ban. Mérlegelték, hogy céljuk elérése érdekében tá-
madásokat hajtanak végre politikai ellenfelek ellen,
és hozzákezdtek fegyverek és lőszerek, valamint po-
kolgép készítésére alkalmas eszközök beszerzésé-
hez – áll a közleményben. (MTI)

a szakvéleményeket. Amúgy a nyugdíjkassza azért is
olyan ráfizetős, mert már rég befektették az alapjait,
például parlamenti fizetésekbe.

Ilyen zsenikkel a kormánypalotában európai éllova-
sok vagyunk a gazdasági bővülésben, aminél gyorsabb
iramban csak a mérleghiány gyarapodik, és sereghajtók
vagyunk az adóbevételezésben. Mint az igazi görög mu-
riban, ami mindig állkoppanással a padlón ér véget. A
bővülés kapcsán rendszeresen szoktak fél téglával mel-
let döngetni az illetékesek, azzal bezzeg sosem, hogy a
bruttó nemzeti össztermék 25,6%-ának megfelelő adó-
bevételt sikerült például tavaly beterelni az államkasz-
szába. Az uniós átlag ugyanebben a mutatóban 40%.
Az utolsó előtti bolgárok 29,5%-ot mutattak fel, ha ná-
lunk is csak bolgáros hatékonyságú lenne az adóbesze-
dés, akkor nem kellett volna kirúgni a szakhivatal
vezérkarát pár hete, hanem még lenne osztogatnivaló
pénzfölösleg is a kincstárban. Így a földrész csodájára
menő gazdasági bővülésben rejlő lehetséges hasznot
sem tudja behajtani az állam, azt a keveset is a védtelen
kicsikről nyúzzák le, a nagymenők megfejéséhez a tudás
és a kurázsi is hiányzik.

És mivel nem csak a kormányoldalon, de az ellenzék-
ben is alig látni példát arra, hogy levonták volna a krí-
zis tanulságait, a dolgok jelen iránya szerint csak idő
kérdése, hogy mikor kell ismét mentőövért kuncsorogni
a hitelezőkhöz. A dolgok igazán rosszra válásának első
tünete az lesz, amikor a teleormani agytröszt tagjai már
nem ragaszkodnak foggal-körömmel a kormányrúdhoz.
2009-ben is megúszták az eloldalgással. Fizetni, ahogy
akkor, a következő alkalommal is mi fogunk.

Kidobott évek
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világA Székelyföld–Budapest vasúti kapcsolat fejlesztését kérik 
a székelyföldi elöljárók
A lakosság körében is gyűjtik a támogató aláírásokat
Felkéréssel fordulnak a székely-
földi megyék Orbán Viktorhoz,
Magyarország miniszterelnöké-
hez és Dávid Ilonához, a Magyar
Államvasutak Zrt. (MÁV) elnöké-
hez, mivel a MÁV 2017-es menet-
rend-változtatásai kedvezőtlenül
érintik a Brassó–Székelyföld–Bu-
dapest vonalon közlekedő szé-
kelyföldi utazóközönséget. Közös
felkérést írt alá április 17-én Bor-
boly Csaba, Hargita Megye Taná-
csának elnöke, Tamás Sándor,
Kovászna Megye Tanácsának el-
nöke és Péter Ferenc, Maros
Megye Tanácsának elnöke. 

A problémákat a lakosság jelezte, leg-
gyakoribbként a vonatok zsúfoltságát,
ugyanis az utazókocsik száma háromra
csökkent. A tavaly december-január
során több esetben előfordult, hogy leg-
alább egy-két napos elővétellel lehetett
helyet váltani a Corona nemzetközi in-
tercity járatra. A jelenlegi vonat-összeál-
lítás: naponta két ülőkocsi és egy
fekvőhelyes kocsi. Továbbá a Corona já-
raton hiányzik a hálókocsi és az étkező.
Ugyancsak karcsúsítás érte a nappal
közlekedő Hargita járatot az étkezőkocsi
leállítása révén.

A kihasználtság már januárban bőven
meghaladta a négy kocsit, rengetegen
állnak éjszaka, mert nincs helyük, jelez-
ték az utazók. Az Erdélyen belül utazók
csak az ülőhelyes kocsikat vehetik
igénybe, esetükben egy plusz ülőkocsi
oldhatná meg ezt a problémát, fogalmaz-
zák meg felkérő levelükben a székely-
földi elöljárók. Meggyőződésük, hogy
kizárólag minőség révén lehet egy adott
szolgáltatást gazdaságossá tenni, írják
levelükben. Meglátásuk szerint, a május
18. és szeptember 28. között tervezett

hálókocsi-közlekedés nem elegendő az
igények kiszolgálására, ugyanakkor ez a
bővítés nem veszi figyelembe a nemzeti
és keresztény ünnepek alkalmával nö-
vekvő utasszámokat, és figyelmen kívül
hagyja a székelyföldi egyetemi hallgatók
utazási igényeit.

– A Corona és a Hargita járatok élő
kapcsolatot teremtenek Sepsiszent-
györgy–Budapest, Csíkszereda–Buda-
pest és Marosvásárhely–Budapest
között. Kihasználtságuk az elmúlt évek-
ben jelentős volt, kényelmes, biztonsá-
gos és kiszámítható közlekedési
lehetőséget biztosítottak a diákoknak,
egyetemistáknak, üzletembereknek és az
utazóközönségnek. Tamás Sándorral,
Kovászna Megye Tanácsa elnökével,
Péter Ferenccel, Maros Megye Tanácsa
elnökével közösen – Kelemen Hunorral,
az RMDSZ elnökével is egyeztetve –
kérjük a magyar kormányt és a magyar
állami vasutat, hogy bírálják felül a
megvonásokra vonatkozó döntést – fo-
galmazott Borboly Csaba.

– Látjuk, hogy jelenleg a Corona járat
nem tudja kiszolgálni az utazóközönsé-
get, sokszor már Sepsiszentgyörgyön
nem lehet ülőhelyet találni. Szükség van
további utazófülkékre és szükség van a
hálókocsi-szolgáltatásra, biztosítani kell
az utazás megfelelő kényelmét. A román
infrastruktúra lassú fejlődése miatt most
14 órát kell vonatozni azon a szakaszon,
amely a század elején csak 12 órát vett
igénybe, de reméljük, ez csak megoldó-
dik. Az kell legyen a célunk, hogy itthon
is népszerűbb legyen a kényelmes vo-
natút, mint az olcsóbb, de kényelmetle-
nebb buszozás, ez pedig a
szolgáltatások fejlesztésével, nem a
megszüntetésével érhető el – nyilatkozta
Tamás Sándor.

Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsá-
nak elnöke is támogatja a kezdeménye-
zést. 

– Székelyföld és Maros megye szá-
mára nagyon fontos, hogy közvetlen
összeköttetés legyen Budapest és az it-
teni települések között, hogy minél
könnyebben és gyorsabban el lehessen
jutni egyik országból a másikba. Maros
megyében idén nyártól újraindul a Bu-
dapest és Marosvásárhely közötti repü-
lőjárat, és ez nagyban megkönnyíti a
közlekedést, de ettől függetlenül fontos
számunkra, hogy legyen közvetlen vo-
natjárat is Budapest és Marosvásárhely,
illetve a Maros megyei települések kö-
zött, hiszen a helyi közösségnek igénye
van erre, és sokan előnyben részesítik a
vonattal való közlekedést más utazási
formákkal szemben. Ahhoz azonban,
hogy ez a szolgáltatás továbbra is vonzó
maradjon, biztosítani kell az utasok szá-
mára a kényelmet és az eddigi szolgál-
tatásokat. Ha az utazási körülmények
romlanak, akkor észszerű következmény,
hogy csökkenni fog az utasok száma.
Azért fordulunk most közös levéllel a
magyar kormányhoz, hogy ezt megelőz-
zük – hangsúlyozta Péter Ferenc.

A székelyföldi elöljárók felajánlják
együttműködésüket a Budapest–Szé-
kelyföld vasúti kapcsolat fejlesztésére,
és felkérik a MÁV Zrt.-t a lakosság által
jelzett gondok mielőbbi orvoslására. Az
utazóközönség igényének megerősíté-
sére támogató aláírásokat gyűjtenek a la-
kosság körében.

Két napon belül minden székelyföldi
önkormányzatnál elérhetőek lesznek a
támogatási ívek, felkérik a lakosságot,
közösségi vezetőket, hogy aláírásukkal
támogassák a kezdeményezést. 
(közlemény)

Magyar és román nyelvű istentisztelettel, könyvbe-
mutatóval és kiállítással emlékeznek meg szerdán
és csütörtökön Bukarestben arról a 450 éve Tordán
tartott erdélyi országgyűlésről, amely 1568. január
13-án a világon elsőként iktatta törvénybe a vallás-
és lelkiismereti szabadságot.

Az unitárius egyház, amely a vallásszabadság évének nyil-
vánította 2018-at, a jubileumi év kiemelt állomásának tekinti
Bukarestet: a kétnapos ünnepségekre a kolozsvári püspökség
és teológia egy legalább húsztagú küldöttsége érkezik a román
fővárosba – tudta meg az MTI a Magyar Unitárius Egyház
püspökétől.

Bálint Benczédi Ferenc elmondta: a jubileumi ünnepségso-
rozat egyik fontos célja az, hogy minden kis unitárius egyház-
közösséget „megmozgassanak” és felmérjék, mennyire
ragaszkodnak elődeik hitéhez. Bukarestben 80-100 tagot
számlál az unitárius közösség, amelynek havi rendszeresség-
gel tart istentiszteletet a szász evangélikus templomban egy
Brassóból vagy Kolozsvárról idelátogató lelkész.

A püspök rámutatott: a vallásszabadság nem csak az unitá-

riusoké, ezért a bukaresti Calvineumban tartandó szerdai magyar,
illetve csütörtöki román nyelvű istentiszteletre, a Balassi Intézet-
ben szerda este megnyitandó, az unitárius egyház négy és fél év-
százados történetét ismertető kiállításra, illetve a hungarológiai
intézet tanáraival közösen kiadott A lelkiismeret szabadsága és a
szabadság lelkiismerete című román nyelvű tanulmány- és esszé-
kötet csütörtöki, a Román Kulturális Intézetben tartandó bemu-
tatójára a testvérfelekezetek képviselőit is várják.

„Az a cél, hogy ne csak az unitárius közösség ünnepeljen,
hanem mindenki, akikkel együtt élünk, érezze magáénak ezt
a szellemi kincset” – mondta a püspök.

Felidézte: februárban az Országgyűlés egyhangúlag fo-
gadta el azt a jogszabályt, amely a vallásszabadság napjává
nyilvánítja Magyarországon január 13-át. Az erdélyi törté-
nelmi magyar egyházak a 450. évfordulón közösen kezdemé-
nyezték, hogy a magyar, a román és az Európai Parlament
foglalja határozatba a tordai ediktum méltatását, a román és a
magyar parlament pedig nyilvánítsa január 13-át a vallássza-
badság emléknapjává. A felkérésre egyelőre csak Budapest
reagált. (MTI) 

Bukarestben is megemlékeznek a vallásszabadság
kinyilvánításának 450. évfordulójáról

A romániai magyarság jogsérelmeiről és a kisebbségi jogok
európai szintű védelmét célzó Minority SafePack európai pol-
gári kezdeményezésről tájékoztatta az RMDSZ az Európa Ta-
nács (ET) rasszizmussal és intoleranciával foglalkozó
szakértői bizottságának romániai látogatásra érkezett küldött-
ségét – derült ki az RMDSZ keddi hírleveléből.

Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető al-
elnöke a hétfői találkozót követően megállapította: a Rasszizmus
és Intolerancia Elleni Európai Bizottság (ECRI) munkatársai tisz-
tában vannak a magyar kisebbséget érintő problémákkal, érte-
sültek Mihai Tudose volt miniszterelnök kijelentéseiről, a
médiában időnként megjelenő gyűlöletbeszédről, illetve a sport-
eseményeken tapasztalt magyarellenes megnyilvánulásokról is.
Szintén széles körű ismereteik vannak az RMDSZ által be-
nyújtott, de elakasztott törvénytervezetekről, amely a 20 szá-
zalékos nyelvhasználati küszöb csökkentésére vagy március
15-e hivatalos ünneppé nyilvánítására irányultak.

Az RMDSZ képviselői a találkozón úgy tájékoztatták az
ECRI ötödik romániai terepszemléjét végző emberi jogi szak-
értőit, hogy Románia kettős mércét alkalmaz a nemzeti ki-
sebbségek jogainak tiszteletben tartása, szimbólumaik
használata kapcsán. Az RMDSZ ügyvezető alelnöke úgy
vélekedett: hatalmas siker, hogy több mint 1,2 millió alá-

író támogatta a Minority SafePack kezdeményezést, de ez
arra is rávilágít, hogy a kisebbségi kérdések rendezése
égető probléma, amire európai szinten kell megoldást ta-
lálni. Hozzátette: azt remélik, hogy a Brüsszelben megho-
zott, a nemzeti kisebbségek jogainak betartására
vonatkozó döntéseket Románia is hajlandó lesz tisztelet-
ben tartani.

Hegedüs Csilla rámutatott: míg az RMDSZ párbeszédet
szorgalmaz, a többségi pártok részéről nincs erre fogadókész-
ség.

„Mi azt kérjük, hogy Románia tartsa be saját törvényeit,
és ültesse gyakorlatba azokat a nemzetközi egyezményeket,
amelyeket évek óta ratifikált” – idézte a szövetség ügyvezető
alelnökét az RMDSZ hírlevele.

Az ECRI legutóbbi Romániáról szóló, 2014 júniusában
közzétett negyedik országjelentése főleg a romák hátrányos
megkülönböztetése miatt bírálta Bukarestet, ugyanakkor a
magyarságot is sérülékeny közösségek között említette. A do-
kumentum magyaroknak szentelt fejezete – a Székelyföldet
beolvasztó – közigazgatási átszervezési tervekre és a székely
zászló tiltására utalt, majd felkérte a román hatóságokat, ne
alkalmazzanak kettős mércét a nemzeti és regionális jelképek
használata tekintetében. (MTI)

Jogsérelmekről tájékoztatta az RMDSZ az ET szakértőit
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Bűnügyi eljárást indított a
marosludasi bírósági ügyész-
ség a radnóti hőerőműnél
történt véletlen olajszennye-
zés miatt – nyilatkozta ked-
den Lucian Goga Maros
megyei prefektus.

Goga elmondta, a környezetvé-
delmi őrség 100.000 lejes pénzbír-
sággal sújtotta a hőerőművet
működtető SNGN Romgazt,
ugyanakkor a Maros megyei víz-
ügyi igazgatóság 40.000 lejre bün-
tette a vállalatot.

A prefektus nehezményezte,
hogy nem elsőként szerzett tudo-
mást a balesetről, ahogy az ilyen
esetben elvárható lett volna, azon-
ban elégedett a hatóságok munká-
jával. Hatékonyan megfékezték a
sajnálatos szennyezést – szögezte
le.

Székely Annamária, a környe-
zetvédelmi őrség Maros megyei
főfelügyelője elmondta, a pénzbír-
ság mellett a felügyelők elrendel-
ték, hogy az olajfolt

megfékezésére használt anyagokat
és a partszéli iszapot takarítsák el,
ugyanis ezek olajmaradékot tartal-
maznak.

Cristian Bratanovici, a Maros
Vízügyi Igazgatóság vezetője sze-
rint a véletlenül kiömlött olajat
három nap után teljesen semlege-
sítették a Marosban.

„Számításaink szerint körülbe-
lül egy tonna olaj került a Ma-
rosba. Az első gátnál az
olajmennyiség körülbelül 24 szá-
zalékát sikerült felfogni, Fehér me-
gyében Tövisnél 30 százalékát,
Alkenyéren 30 százalékát, a többit
a Hunyad megyei Marosnémeti
közelében sikerült kiszivattyúzni”
– nyilatkozta az Agerpres hír-
ügynökségnek az igazgató.

Bratanovici szerint a vízügyi
igazgatóság azért rótt ki 40.000
lejes büntetést a radnóti hőerő-
műre, mert nem jelentették azon-
nal a balesetet, egy horgásznak
kellett riasztania a hatóságokat.
(Agerpres)

Százezres bírság 
az olajszennyezésért

A 2018-as esztendő első negyed-
évében az adótörvénykönyv 120
ponton változott, ezeket a módosí-
tásokat 8 jogszabállyal eszközölték
ki. A teljes törvénykezés eközben
217 módosítást szenvedett, az üz-
leti szféra pedig köteles volt ezeket
egytől egyig alkalmazni.

Minderre a Kis- és Közepes
Vállalkozások Országos Tanácsa
(CNIPMMR) által hétfőn ismerte-
tett elemzés hívja fel a figyelmet.

Emellett a 2017/79-es számú
kormányrendelet az adótörvény-
könyv további 97 cikkelyét módo-
sította, míg az adóügyi
perrendtartás is 17 módosítást
szenvedett.

Összességében 2018 első ne-
gyedévéében 835 jogszabályt (tör-

vényt és rendeletet) fogadtak el,
amelyek 45 százaléka jelentős
mértékben kihat a vállalkozásokra,
köztük a KKV-kra.

„2018 első 90 napjában az üzleti
szféra 217 új intézkedést volt
kénytelen alkalmazni, amelyek
közül 97-et az év első napjától, a
többi 120-at pedig azután, rövid
időn belül. Ezek miatt bővült az
adórendszer és a bürokrácia, nőt-
tek az adminisztratív kiadások, és
az intézkedések egyéni vagy kol-
lektív elbocsátásokhoz is vezettek”
– mutat rá Florin Jianu, a kkv-k ta-
nácsának elnöke.

Azt mondja, 173 százalékkal
több adóügyi módosítás történt
idén, mint a tavalyi esztendő első
negyedévében. (Mediafax)

Több mint kétszáz új szabály

Bővült az építőipari termelés
Az idei első két hónapban 8,4 százalékkal nőtt az építőipari termelés

volumene a tavalyi év azonos időszakához képest – közölte pénteken
az országos statisztikai intézet. A szezonális és naptárhatással kiigazított
adat szerint a növekedés 6,5 százalékos volt. A karbantartási munkálatok
volumene 11,9 százalékkal nőtt, a generáljavításoké 8,6 százalékkal
emelkedett, az új építményeknél 7,3 százalékos volt a növekedés. Az
ipari létesítményeknél 34,3 százalékos volt a növekedés, a nem lakó-
épületeknél végzett munkák volumene mintegy 17 százalékkal nőtt,
ugyanakkor a lakóépületeknél 26,6 százalékos visszaesést jegyeztek fel.
(MTI)

is lehet. Arra, hogy a kisebb felső ablakszemeken, ha
nyithatóak lennének, biztonságosabb lenne a szellőz-
tetés, a tulajdonos sajnos nem gondolt. Ezért kellett az
iskolai rendszabályzatba belefoglalni, hogy a nyitott
ablakon kihajolni és a párkányára ülni tilos. Az iskola
folyosóinak ablakain biztonsági okokból nincsen ki-
lincs, csak a takarítónők nyithatják ki azokat. Hasonló-
képpen az alacsonyan levő lépcsőházi ablakok sem
nyithatók, szintén biztonsági okokból. Ezért a két eme-
leten – a tűzoltósági szakemberek tanácsára, illetve esz-
tétikai okokból – a védőrácsot nem szerelték vissza.

Amint Körtesi Sándor elmondja, márciusban mun-
kások jelentek meg az iskolában, és bejelentették, hogy
a régi, csúnya falburkolatot újra cserélik. Kérték, hogy
dolgozhassanak délelőtt, ami nem járt nagy zajjal, ezért
az igazgató megengedte. Miután felszerelték, vízalapú
lakkal kezelték a fát, szintén iskolaidőben, de az ellen
sem volt kifogásuk, mivel nem volt zavaró a szag.
Ennek ellenére feltételezhetően az egyik munkás kérés
nélkül elvett a takarítónő szobájából egy kilincset, és
kinyitotta az első emeleti lépcsőház ablakát, mert va-
lószínűleg úgy gondolta, hogy jobban szellőzik a fo-
lyosó. 

A hatodik osztálynak Körtesi Sándor iskolaigazga-
tóval volt 12-től földrajzórája hétfőn. Amikor szünet
előtt öt perccel megszólalt a figyelmeztető csengő, az
igazgató kiengedte a diákokat, mert testnevelésórájuk
következett, hogy időben le tudjanak vetkőzni, és fel-
vegyék a tornafelszerelést. N. Sz-nek, aki alacsony,
zömök kislány, hétfőn felmentése volt a torna alól. Az
igazgató utolsónak lépett ki az osztályból, és nem a
szembeni, hanem a tanároknak és a kisiskolásoknak
fenntartott másik lépcsőházban ment fel a második
emeletre, ahol az osztályból hat diák a vallástanárnővel
színdarabot gyakorolt. Amikor a földszinten levő iro-
dához ért, három kislány szaladt hozzá, hogy menjen
gyorsan a hátsó udvarra, mert egy kislány kiesett az
ablakon. A folyosóablak alatt talált rá, N. Sz. hason fe-
küdt, a feje oldalra volt fordítva, a keze, lába furcsa po-
zícióban. Elkergette a bámészkodó gyermekeket,

letérdelt a kislány mellé, akinek nyitva volt a szeme,
és megkérdezte, hallja-e őt, amire nagyon nehezen ki-
mondta, hogy igen. Tárcsázni akarta a sürgősségi hí-
vószámot, de tanítónő kolléganője az emeletről szólt,
hogy ő már telefonált. Érkezett is perceken belül a ro-
hamkocsi és az orvosokat szállító autó. A kislányt im-
mobilizálták, majd fél órán belül elszállították.
Időközben a szülei is odaérkeztek. Az igazgató el-
mondta, hogy hétfőn délután értesült arról, hogy heli-
kopterrel átvitték a kolozsvári idegsebészetre, ahol
megműtötték. 

Azt, hogy pontosan mi történt, senki sem látta. Mi-
alatt a többiek a tornaterem felé tartottak, feltételezhe-
tően N. Sz. a tízóraiját akarta elfogyasztani. Az
igazgató szerint a diákok szerettek leülni az alacsony
ablakpárkányra nagyszünet idején, amikor a folyosón
maradhatnak tízóraizni. 

Mivel meg volt szokva, hogy zárva van az ablak,
amit hétfőn a munkások teljesen hátranyitottak, lehet-
séges, hogy hátradőlt, és kiesett. Más feltételezés sze-
rint kinézhetett az udvarra, elveszítette az egyensúlyát,
és azért esett ki. Erőszak nyomát nem találták rajta, és
az öngyilkosságot is kizárják. N. Sz. csendes, nyugodt,
közepesen tanuló diáklány volt, nem voltak haragosai,
és semmi jelét nem mutatta annak, hogy súlyos lelki
válságban lenne. 

A munkásnak viszont, aki engedély nélkül hátranyi-
totta a lépcsőházi ablakot, egy szalaggal jeleznie kellett
volna, vagy egy bútordarabot odatolni, hogy ne lehes-
sen megközelíteni a nagyon alacsonyan nyíló ablakot.
A történtek után a munkások eltűntek az iskolából, ma
sem mentek arra, holott a lambériázást láthatóan nem
fejezték be. Az ajtók körül nincsen helyreállítva a fa-
burkolat, így az iskola továbbra is munkatelepnek lát-
szik. Ami a fenntartót illeti, véleményünk szerint nem
tanév közben kell a felújításokat elvégezni, a munkások
felügyeletét pedig jobban meg kellene oldani, hogy ne
dönthessenek önkényesen, figyelmen kívül hagyva az
iskola által hozott biztonsági intézkedéseket. A szolgá-
latos tanár ugyanis nem tudja áttekinteni az iskolaudvart,
a lépcsőházakat és a folyósokat is egyszerre. 

Egy diáklány kiesett a nyitott folyosóablakon
(Folytatás az 1. oldalról)

Megtagadta az államfő hétfőn
a korrupcióellenes ügyészség
(DNA) vezetőjének, Laura
Codruţa Kövesi főügyésznek a
leváltását, akinek az elmozdí-
tását a szociálliberális kor-
mánykoalíció igazságügyi
minisztere kezdeményezte
februárban. 

Tudorel Toader igazságügyi mi-
niszter szerint a főügyész önkénye-
sen, hatáskörét túllépve, alkotmány-
sértő és törvénytelen módon vezeti
a DNA-t, elmozdítására pedig a
jogállamiság helyreállítása miatt
lenne szükség.

Az államfő szerint a szaktárca
vezetőjének érvei nem voltak meg-
győzőek, másfelől nem tekinthet el a
bírák és ügyészek szakmai testülete-
ként működő Legfelsőbb Bírói Ta-
nács (CSM) negatív véleményezé-
sétől sem, hiszen az alkotmány a
CSM-t az igazságszolgáltatás függet-
lenségének őreként határozza meg.

Az elnök úgy értékelte: Toader
javaslatát szubjektív tényezők befo-
lyásolták, hiszen maga is azt állí-
totta, hogy állást kellett foglalnia
egy, a közvéleményt foglalkoztató
ügyben.

Johannis két hónapos mérlegelést
követően meghozott döntése senkit
sem lepett meg, hiszen több ízben
jelezte, elégedett a korrupcióellenes
főügyész munkájával, az ügyészek
állítólagos visszaéléseit leleplező
sajtókampányról pedig azt mondta:
néhány „bűnvádas alak” intéz két-
ségbeesett támadást a DNA ellen
azzal a céllal, hogy lejárassák a vád-
hatóságot.

Bár több ellenzéki elemző azt fel-
tételezte, hogy a DNA főügyészé-
nek elmozdítására tett kísérletével a
PSD valójában ürügyet keres arra,
hogy – egy állítólagos alkotmány-
sértésre hivatkozva – felfüggessze
tisztségéből Klaus Johannis állam-
főt és a leváltásáról szervezendő

népszavazásig az ideiglenes államfő
(a szenátus házelnöke) kihirdesse a
Johannis által bírált igazságügyi
törvényeket, Liviu Dragnea, a kor-
mány vezető erejét adó Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnöke az
államfő bejelentése előtt hétfőn új-
ságírói kérdésre leszögezte: a PSD
„semmilyen szín alatt nem számol
az államfő felfüggesztésével”.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy
a kormánykoalíció belenyugodna
abba, hogy Kövesi a helyén marad.
Az igazságügyi miniszter az elnök
bejelentését követően Facebook-be-
jegyzésben tudatta: az alkotmánybí-
róságnál tesznek panaszt. Toader
szerint az elnök nem rendelkezik
megfelelő felkészültséggel, és nem
is hatásköre, hogy felülbírálja a
DNA-főügyész leváltására tett ja-
vaslatot, az elutasítás pedig alkot-
mányos természetű jogi konfliktust
idézett elő a kormány és az elnöki
hivatal között.

Kelemen Hunor: Előre látható volt
Johannis döntése

Kelemen Hunor szerint előre lát-
ható volt Klaus Johannis államfő
döntése a korrupcióellenes fő-
ügyész visszahívására tett minisz-
teri javaslattal kapcsolatban. Az
RMDSZ elnöke úgy véli, ennél
„sokkal súlyosabb” téma az igaz-
ságügyi intézmények és a Román
Hírszerző Szolgálat (SRI) közötti
együttműködési megállapodásoké.

A Radio France Internationale-
nak nyilatkozva Kelemen kifejtette,
az államelnök korábban több ízben
is hangoztatta, hogy elégedett Laura
Codruţa Kövesi tevékenységével,
és nem lát okot arra, hogy főügyészi
mandátumának lejárta előtt vissza-
hívja tisztségéből. „E tekintetben
tehát az államfő nagyon következe-
tes volt, előre látható volt a döntés,
nincs semmi új a nap alatt” –
mondta a szövetségi elnök.

Az RMDSZ elnöke ennél „sok-

kal súlyosabbnak” tartja a legfőbb
ügyészség, a Legfelsőbb Bírói Ta-
nács (CSM), a Legfelsőbb Bíróság,
az Igazságügyi Felügyelet, illetve a
SRI közötti protokollumok témáját,
amelyről – szerinte – beszélni kell.

„Elsősorban őszintén és nyíltan
beszélni kell arról, ami történt,
arról, hogy miért történt az, ami tör-
tént. Aztán módosítani kell a vonat-
kozó törvényeken, világossá kell
tenni, hogy nem lehet ilyen proto-
kollumok alapján dolgozni. Majd
pedig vizsgálatra lenne szükség
annak megállapítására, hogy ki hol
tévedett (...) Az, amit tettek, min-
denképpen szembemegy az alkot-
mánnyal, az alkotmányos elvekkel,
a hatalmi ágak szétválasztásának el-
vével” – adott hangot véleményé-
nek a szövetségi elnök, hozzátéve,
hogy ilyen körülmények között
„nem lehet az igazságszolgáltatás
függetlenségéről beszélni”.
(hírösszefoglaló)

Nem meneszti az elnök a korrupcióellenes főügyészt



Hamarosan könyvbemutatónak
ad otthont és pályázati felhívást is
kiírt a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház. Az előbbivel kapcsolato-
san közleményben tudatták, hogy
az intézmény vezérigazgatója, Gás-
párik Attila újabb könyvét mutatják
be április 24-én, kedden délután 5
órától a színház előcsarnokában. A
Teátrális világ(unk)? című, esszé-
ket, tanulmányokat, párbeszédeket
tartalmazó kiadvány a Pont Kiadó
gondozásában jelent meg. 

A kiadó igazgatója, Szávai Géza,
aki a kötet szerkesztője is, e sza-
vakkal ajánlja az olvasók figyel-
mébe a könyvet: „Gáspárik Attila
könyvsorozatának második kötete,
a Teátrális világ(unk) tovább fino-
mítja az előző könyvben (A színház
kiterjedése) oly kitűnően vizsgázott
– több nézőpontú – elemző viszo-
nyulást. A szerző itt (is) a színház
belső, szakmai világának olyan
részleteit mutatja be, amelyeknek
igazi dimenzióiról keveset tudhat
az olvasó. Ugyanakkor állandóan
meglepnek, sokszor szinte sokkol-
nak a szerző merész KITEKINTÉ-

SEI: a társadalom egészére (törté-
neti, politikai dimenziókra)”. A ki-
adói előszóban a következő
olvasható: Az igen sokoldalú Gás-
párik Attila számára nagyon fontos
a színház. Ezt a kiterjedt és kiter-
jedő jelenséget (2016-ban megje-
lent kötetének címe: A színház
kiterjedése) több nézőpontból vizs-
gálta, elemezte, példáit pedig a sze-
mélyesen – „teljes kiterjedésében”
– megélt, tehát általa jól ismert
„színházi világ” színes forgatagá-
ból idézte. Miközben arra a (külső)
társadalmilag determinált világra is
érzékenyen figyelt, amelyben a
színházi jelenség létrejön, és „kiter-
jed”. A könyvet a szerző, Gáspárik
Attila és a Pont Kiadó igazgatója,
Szávai Géza mutatja be. A kiad-
vány a helyszínen dedikáltatható és
megvásárolható.
Pályázati felhívás fiatal 
rendezőknek

A pályázati felhívással kapcsola-
tosan megjegyzik: a Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulata Románia egyik legfonto-
sabb alkotóműhelye, ahol a társulat

és a különböző országokból meghí-
vott neves rendezők közös munká-
jából értékes együttműködések
születnek. Fontos a színház szá-
mára, hogy szellemi alkotóműhe-
lyében lehetőséget biztosítson a
fiatal színházi alkotók számára.
Ennek jegyében hirdetnek pályáza-
tot a 2018/2019-es évadra 35 év
alatti rendezők számára egy kis-
termi, legtöbb nyolcszereplős elő-
adás létrehozására műfaji megkötés
nélkül. A pályázatnak tartalmaznia
kell a pályázó portfólióját, valamint
az előadás részletes tervét (rendezői
koncepció leírása, alkotói stáb, a
díszletre, jelmezre és szereposztásra
vonatkozó elképzelések). A pályá-
zatok beküldési határideje: 2018.
augusztus 5. 

Eredményhirdetésre 2018. au-
gusztus 10-én kerül sor. A győztes
pályázó előadásának bemutatója
2018. október 5-én várható. A pá-
lyázatokat a reka.szabo@nemzeti-
szinhaz.ro e-mail-címre várják, az
érdeklődők további felvilágosítást
ugyanezen az e-mail-címen kérhet-
nek. (Knb.)

Amikor sötétséghálót fon a félelem,
láthatatlanná válnak a fényszilán-
kok. A sárpataki Ercsei (szül.

Nagy) Emma elől mégsem tudtak elrejtőzni
az évtizedek során. A legembertelenebb
időkben is érzékelte a jóság, könyörületes-
ség felvillanásait, ez segítette át kuláksor-
son, betegségen, mindenen. Gyermekkori
szenvedélye, a szövés 76. esztendejében is
kitölti a pihenésre szánt órákat. Ennek apro-
póján kerestük fel takaros otthonában. 

– Isten éltesse! – köszöntött a tiszta tekin-
tetű, kendős, kötényes asszony, aztán kinti
teendőit félbehagyva hellyel kínált az udva-
ron díszelgő filagóriában. 

– Édesanyám mellett tanultam szőni – si-
mította egymáshoz a szavakat nyugodt,
meleg hangján. – Kívántam, hogy én is be-
ülhessek az osztovátába (sz. m.: szövőszék),
megfoghassam a nyüstöt. Amit ő tudott, azt
idővel én is elvégeztem. Faluhelyen ez fontos
volt, hiszen a tizenegy-tizenkét éves leány-
gyermeknek már készítették a stafírungját.
Én is szőttem hosszú kendőt, takarókendőt,
hosszú, zsinóros kendőt, alsólepedőt, párna-
huzatot, négy nyüsttel, táblásan abroszt.
Nagy szükség volt gabonástároló zsákokra
és tarisznyára is, akkoriban abba csomagol-
tak.

– Mi maradt meg leginkább a gyermekko-
rából?

– Összetartó, békességben élő család volt
a miénk. Karácsonykor, disznótorok alkal-
mával eljártunk egymáshoz rokonlátoga-
tóba. Az anyai nagyapám derűlátó ember
volt, letérdelve hallgatta a Szabad Európa

Rádiót, és mindig azt mondogatta: ne búsul-
jatok, tavaszra/őszre megváltozik a világ. 

– A nehézségekből mire emlékszik?
– Az 1950-es évvel kezdődött a rettegés.

A családom kuláklistára került, apám test-
vérét ki is költöztették a lakásából. A mi há-
zunkhoz virágos udvar is tartozott, az
különlegesnek számított akkoriban. Át kellett
adnunk az épület elülső részét, a hátsó, kicsi
konyhában húztuk meg magunkat. Volt egy
lelkiismeretes titkár, akit be akartak költöz-
tetni hozzánk, az azt
mondta, ha a sánc szé-
lén kell aludnia, akkor
sem foglalja el az ottho-
nunkat. Végül, persze,
került lakó. A hivatalosságok mindenünket
lefoglalták, még a párnákat is, és kitűzték az
árverés napját. Egy jóindulatú ismerősünk
tanácsolta, hogy fizessünk a javainkért,
akkor nem árverezhetik el. Úgy is tettünk.

– Kislányként hogy élte meg azt az időt?
– Mivel kulákszülők utódja nem vehetett

részt a kulturális munkában, bármennyire
szerettem volna, nem szavalhattam az isko-
lai ünnepségeken. Az üzletben tagsági 
könyvre lehetett vásárolni. Egyszer megtud-
tam, hogy harisnyát hoznak a faluba. Mivel
nekem csak egy pár volt otthon, és amikor
kimosták, nem volt mit felhúznom, mondtam
édesanyámnak, másnap korán megyek vásá-
rolni, hogy elsőnek érjek a boltba, nehogy
elfogyjon a harisnya. De hiába álltam be
másodikként a sorba, amikor a pulthoz

értem, félrelökték a tagsági könyvemet. Alig
tudtam visszafojtani a sírást, amikor kilép-
tem a boltból.

– Mikor ért véget a megaláztatások sora?
– 1957 decemberében töröltek a kuláklis-

táról. Azután jött a „társas”. Édesanyám lé-
pett be, hogy apám, akinek kádár volt a
mestersége, állami munkára mehessen. A fa-
luban már volt buszjárat, így más települé-
sekre járt dolgozni, hétvégére tért csak haza.
Volt Mezőzáhon, ahol kukoricatartó kasokat

készített, és távolabb,
Borszéken is. Ott egy-
szer le kellett ereszked-
nie egy sáncba, hogy
egy forrást leszigetel-

jen, és miután feljött a mélyből, a sánc be-
omlott. A munkát irányító mérnöknő rendes
volt, prémiumot adott apámnak.

– Hogyan teltek a gyermekkort követő
évek?

– Akkoriban faluról nemigen mentek kö-
zépiskolába a fiatalok. Otthon végeztem el
az általánost, közben segítettem a házi mun-
kákban, és a fonóba, ünnepek alkalmával a
bálokba is eljártam, leánykodtam. A férjem
hat évig udvarolt. Akkoriban fontos volt,
hogy a 20 esztendőt ne érje meg pártában a
leány, erről énekeltek is vasárnap délutá-
nonként a legények. 1961-ben mentem férj-
hez. Nálunk azon az őszön kezdték el a
kollektivizálást. Emlékszem, anyósom reg-
geltől estig sírt emiatt. Mi az urammal az ál-
lami munkát választottuk. Mindketten esti

tagozaton végeztük el a szaklíceumot, leé-
rettségiztünk. A férjem az IREM-nél helyez-
kedett el, én a bőrgyárban, a
kesztyűrészlegen. 1977-ig dolgoztam
ott. Első osztályos volt a lányunk, ami-
kor daganatos betegséggel diagnoszti-
záltak. Műtét után betegnyugdíjaztak.
Háromszor újult ki a betegség, de sike-
rült átvészelnem. A férjem derűs termé-
szetű volt, sosem hozta haza a
bosszúságokat a munkából, azt hiszem,
ez segített a gyógyulásban. 

– Az utóbbi években, évtizedekben mi
mindent szőtt?

– Mostanában főleg szőnyegeket. Nád- és
rongyszőnyegem is van, de a régi gyapjú- és
mohairblúzokat is kibontogatom, nehogy be-
léjük költözzön a moly, és készítek belőlük
mindenfélét. Gyapjúból ágyterítőt szőttem.
A szobába szánt, nagyobb szőnyegeknél fe-
kete csíkkal választom el a színeket, és min-
dig figyelek arra, hogy egyformán váltsák
egymást, és a fonalak vékonysága is talál-
jon.

A beszélgetés végéhez közeledve bejártuk
a tavaszhangulatú, barátságos házat, amely-
nek minden szegletében Emma néni keze
nyomát lehet felfedezni. 

– Megrendelésre szokott dolgozni? Bizo-
nyára lenne megrendelő – vetettem fel a
pontos, szép munkák láttán. 

– Csak a család számára készítek mindent
– válaszolta vendéglátóm. – Megnyugtat,
felfrissít, és talán majd egyszer a két lány-
unokám is örömét leli az átszőtt óráim aján-
dékaiban.
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Petőfi Sándor gyatyában tán-
col... Biztos tudja folytatni a diák-
folklór e gunyoros, pimasz kis
termékét, kedves olvasó. Feltéve,
ha eléggé fiatal, vagy van iskolás-
korú gyereke. Amikor én diákos-
kodtam, még nem ismertük a
vidám négysorost, később a lánya-
imtól hallottam hébe-hóba. Tana-
kodtam magamban, lehet-e,
szabad-e ezzel kezdenem a jegyze-
tet. Nem bántó? Nem „felségsér-
tés”? Kányádi Sándor pár napja
megjelent önvallomásos interjújá-
ban újra felmagasztalta a nemzet
költőjét, akihez hasonló nagyság
„fél évezredenként egy ha szüle-
tik”. Petőfi valóban ilyen lángész
volt, öntörvényű zseni, akit nem be-
folyásolt a protokolláris tekintély-
tisztelet. Ha ma élne, szerintem jól
szórakozna ezen a tréfás versikén
is, amiben – gondolom, nem csak
én érzem bele – szeretet is van.
Legutóbb múlt héten, a Tompa
Miklós Társulat nagyszerű költé-
szetnapi versműsora elején talál-
koztam a versikével rögtönzött
szavalókórus lelkes, derűs, fiatalo-
san csengő megszólaltatásában.
Délelőtti előadás volt, a színház-
termet többségében kisdiákok és
középiskolások töltötték meg. A
kezdeti zsongás hallatán voltak is
kétségeim, képes lesz-e közel két
órán át lekötni őket a vers? Képes
volt. A De szeretnék gazdag lenni
összeállítás ötletgazdája, váloga-
tója, szerkesztője, a versmondást is
felvállaló műsorvezető, Gáspárik
Attila jó érzékkel már a kezdetek-
kor bevonta a fiatalokat az elő-
adásba, kiprovokálta belőlük a fent
idézett rigmust, és nyert ügye volt.
A diákok a későbbiekben is fogé-
kony partnernek bizonyultak. Per-
sze ehhez kiváló költők,
költemények is kellettek. A műsor-
ban olyanok szerepeltek. És kitűnő
versmondók. A tizenkét színész az
volt. Az előadás ritka teátrális
mozzanataitól eltekinthetünk. Azok

külön is érzékeltették Kányádi egy
másik igazát: „a vers az, amit
mondani kell”. És nem olyan, ami-
től folyton el kell alélnunk, annyira
magasztos és emelkedett. Az egyéni
szűrőn átszitált, eredeti, egyedi
hangon tolmácsolt líra az emberi-
ség általános, nagy problémáit,
sorskérdéseit is felvetette, de kis
semmiségeket, mellékesnek tűnő
dolgokat is remek mívű lírai kön-
tösbe öltöztetve, megkapóan lük-
tető versharmóniát teremtett,
megnyerő hangulati, érzelmi libi-
kókára ültette a közönséget. Az ün-
neplő színház hitt a versben és
közönségében, eleve hat előadás-
ban gondolkodott, s az egymást kö-
vető három nap több mint hatszáz
nézőhöz juttatta el a költeménye-
ket. Tapasztalták volna, hogy mos-
tanában nőtt a költészet becsülete?
Nem tudom. De tényleg úgy tűnik,
valamiért felértékelődött a líra.
Talán még sosem volt annyi ünnepi
rendezvény tájainkon, mint a mos-
tani költészetnap idején. Egyéb
jelek is arra vallanak, bármi tör-
ténjék is körülöttünk, a versbará-
tok nem hajlandók feladni
lelkesedésüket. Megfigyeltem, va-
lahányszor Marosvásárhelyen vé-
gigmentem a Bolyai utcán, hogy
az egyik forgalmas üzlet ajtaján
heteken át akkor is jól olvashatón
ott tündökölt egy versidézet, ami-
kor a kirakatokat, az ajtó többi ré-
szét renoválás miatt letakarták,
elsötétítették. Persze újranyitás
után is ott olvasható. Nyilván nem
kell messzemenő következtetéseket
levonnunk az ilyesmiből. A jelen-
kor lépten-nyomon az igaz értékek,
a líraiság devalválódását tanú-
sítja. És lehet, hogy a jövő a teljes
megsemmisülést is elhozhatja,
amikor majd országban-világban
kő kövön nem marad. De jó néha a
szellem, a kultúra, a művészet ilyen
kis győzelmeinek örülni. És re-
mélni, hogy a vers marad.
(N.M.K.)

Erről jut eszembe

Fénybe szőtt órák

Könyvbemutató és pályázati felhívás
Teátrális világ(unk)?

Április 20-22., Szováta
Műemlékvédelem Erdélyben VIII.

A marosvásárhelyi Arcus Egye-
sület és a kolozsvári Entz Géza
Művelődéstörténeti Alapítvány áp-
rilis 20-22. között Műemlékvéde-
lem Erdélyben VIII. címen
szervezi meg hagyományos szak-
mai konferenciáját a szovátai Te-
leki Oktatási Központban. A
kétévente megszervezésre kerülő
konferencia elsődleges célja lehe-
tőséget biztosítani az elmúlt idő-
szak erdélyi
műemlék-helyreállítási programjai,
a műemlékekhez és ingó öröksé-
günkhöz kötődő kutatások, vala-
mint a különböző örökségvédelmi

projektek bemutatására. A rendez-
vényen a műemlékvédelem külön-
böző területein dolgozó
magyarországi és erdélyi szakem-
berek, művészettörténészek, építé-
szek, régészek és restaurátorok
adnak elő. A konferencia első, pén-
teki napjának előadásai az erdélyi
épített örökség művészettörténeti
kutatásainak legújabb eredményei-
ről, ezek népszerűsítési lehetősége-
iről szólnak, szombaton a
műemlékekhez kötődő régészeti
feltárások, a konkrét műemlék-
helyreállítások, valamint a külön-
böző restaurálási programok

bemutatása kerül terítékre, míg a
vasárnapi előadások főként a kü-
lönböző restaurátori kutatásokra,
műtárgyak restaurálásaira összpon-
tosítanak. A konferencia 43 elő-
adása a műemlékvédelem több
specializált szakterületének legfris-
sebb eredményeiről próbál meg át-
fogó képet nyújtani, de emellett az
erdélyi műemlékvédelem aktuális
problémáiról szóló kerekasztal-be-
szélgetésre, valamint négy frissen
megjelent kiadvány bemutatására
is sor kerül. A rendezvény prog-
ramja a www.monumenta.ro,
www.ega.ro honlapon érhető el.



Orbán Viktor gazdasági modellje
Donald Tump amerikai elnök álmát
valósítja meg – írta Magyarország-
gal foglalkozó elemzésében pénte-
ken a Bloomberg hírügynökség,
amelynek újságírója szerint a ma-
gyar gazdasági modell néhány esz-
köze az Egyesült Államokban is
működőképes lenne.

„A magyar kormányfő folyama-
tosan nyeri a választásokat, a globa-
lizálódás áldozatait előnyben
részesítő unortodox gazdaságpoliti-
kájának köszönhetően” – állapította
meg az elemző, majd feltette a kér-
dést: vajon megvalósítható-e Do-
nald Trump amerikai elnök álma,
hogy visszaszorítsa a globalizáló-
dást és megsegítse annak kárvallott-
jait? A szerző szerint a „2010 óta
immár harmadik földcsuszamlász-
szerű győzelmével Orbán Viktor
magyar kormányfő bebizonyította,
hogy ezt meg lehet tenni, legalábbis
egy ideig”.

Az elemzés utalt arra: Orbánt
azzal vádolják, hogy önkényuralmi
kormányt alakít, orosz stílusú pro-
pagandagépezetet hoz létre és az ál-
lampolgárok alapvető idegen-
gyűlölő ösztöneire épít. Magyaror-
szág azonban – fogalmazott a cik-
kíró – „továbbra is működő
demokrácia és a Fidesz olyan gaz-
daságpolitikának köszönheti sike-
rét, amely emelte a béreket és

csökkentette a munkanélkülisé-
get”.

A cikk emlékeztetett rá, hogy
2010-ben, amikor az Orbán-kor-
mányt megválasztották, Magyaror-
szág az összeomlás szélén állt. Az
ország a Nemzetközi Valutaalap és
az Európai Unió által irányított,
görög stílusú adósságprogramban
„evickélt”. De azután nagyon hatá-
rozottan elindult az ország pénz-
ügyeinek rendbe tétele felé.
2011-ben 5,3 százalékos, 2012-ben
pedig 2,4 százalékos gazdasági nö-
vekedést mutatott fel, visszafizette
az adósságot az Európai Uniónak és
az IMF-nek, és csökkentette a kül-
földi valutában nyilvántartott adós-
ság mértékét is. Ehhez a magyar
kormány államosította a magán-
nyugdíjpénztárakat, 15 százalékos
egykulcsos jövedelemadót vezetett
be, és 27 százalékra emelte az áfát,
amely így Európában a legmaga-
sabb lett. Emellett különadókat
kényszerített a külföldi vállalatok
által uralt szektorokra – például az
energetikára vagy a pénzügyi szek-
torra, és újraállamosított néhány
kulcsfontosságú vállalatot is, ame-
lyet aztán magyar beruházóknak, a
Bloomberg szerint gyakran a szövet-
ségeseinek és a barátainak adott el.

A szerző Budapesten beszélgetett
a Századvég intézet vezető közgaz-
dászával, György Lászlóval, és

idézte a véleményét. A magyar gaz-
daságpolitika kiigazította azzal a
gazdaságpolitikával történő kacér-
kodást, amelyet Bill Clinton ko-
rábbi amerikai elnök munkaügyi
minisztere, Robert Reich „szuper-
kapitalizmusnak” nevezett – fogal-
mazott az amerikai újságírónak
György László. Hozzátette: ezt a
„szuperkapitalista” rendszert a glo-
bális vállalatok uralma jellemzi,
amelyeknek a költségek csökkenté-
sére való törekvése oda vezetett,
hogy a bérek növekedése elmaradt
a termelékenység növekedése mö-
gött.

„Magyarország a posztkommu-
nista átmenet idején elveszítette
munkahelyeinek egyharmadát, mi-
közben Lengyelországban ez az
arány 20, a Cseh Köztársaságban 10
százalékos volt” – idézte a Bloom-
berg György László érvelését.
Ugyanakkor az ipar kulcsfontos-
ságú ágazataiban döntő pozíciókat
elfoglaló külföldi vállalatok jóval
kevesebb adót fizettek, mint a ma-
gyar vállalkozások: a gyógyszeri-
parban például 2010-ben 18
százalékos adót fizettek, miközben
a magyar középvállalkozásoknak
52 százalékos volt az adójuk. „Az
Orbán-kormány egyszerűen ezt az
igazságtalanságot korrigálta” – fej-
tette ki az amerikai elemzőnek a
magyar közgazdász.

A Bloomberg a magyar gazda-
ságpolitika bemutatásakor kiemelte
a jövedelemadó csökkentését, a
családoknak nyújtott – és a Bloom-
berg által „nagylelkűnek” nevezett
– adókedvezményeket, és a kül-
földi adósságállomány csökkenté-
sét. Megjegyezte, hogy az
Orbán-kormány 2010 óta 750 ezer
munkahelyet teremtett. „Orbán lé-
nyegében azt csinálta, amit Donald
Trump elnök ígért: enyhítette a glo-
balizálódás veszteseinek, elsősor-
ban is az alacsony jövedelmű
dolgozóknak a terheit. S ők a vok-
sukkal honorálták ezt az ország leg-
szegényebb vidékein” – állapította
meg az elemzés.

A Bloomberg ugyanakkor
idézte Chikán Attilát, az Orbán-
kormány egykori gazdasági mi-
niszterét is, aki azt fejtegette: ma
már nem dolgozna Orbán Viktor-
nak, mert szerinte radikálisan kü-
lönböznek a gazdasági
elképzeléseik. Chikán korruptnak
minősítette a tőkének a barátok
számára történő újraelosztását, ki-
fogásolta a magánnyugdíjpénztá-
rak államosítását, és úgy vélte,
hogy a gazdasági egyensúly meg-
teremtése az oktatás és az egész-
ségügy kárára történt. A volt
kormánytag, aki jelenleg egyetemi
professzor, túlzónak tartotta a
munkanélküliségi adatokat is,

mondván, hogy a 750 ezer új mun-
kahelyben „benne van” a magyar-
országi lakhellyel rendelkező, de
külföldön dolgozó 70 ezer ember
munkahelye is. Magyarország –
tette hozzá Chikán Attila – az
Orbán-kormányok éveiben 400-
500 ezer embert veszített el, aki
külföldre ment dolgozni.

A Bloomberg leszögezte: talán
Európa bölcs is, ha finanszírozza az
olyan nacionalista kormányok kí-
sérleteit, mint a magyar vagy a len-
gyel, mert így megláthatja, hogy
eredményeik fenntarthatók-e az or-
todox gazdaságpolitikát folytató
szomszédos országokéi mellett.
„Mindaddig, amíg a nacionalisták
nem követnek el durva makrogaz-
dasági és pénzügyi hibákat – és Or-
bánnal nem fenyeget ez a veszély –,
üdvös dolog inkább az eltérő gaz-
dasági modellek gyakorlati megva-
lósítását, semmint az
akadémikusok által elképzelt ideá-
kat vizsgálni” – fogalmazott az
elemzés. A hírügynökség véle-
ményoldalán megjelent cikk hang-
súlyozta: az Orbán-kormány
tapasztalatai relevánsak lehetnek az
Egyesült Államok számára is. „A
magyarok néhány módszere mű-
ködhetne itt is, ha a republikánu-
soknak lenne bátorságuk kipróbálni
őket” – állapította meg az elemzés.
(MTI)

Rönkhasító szalagfűrész éles
hangja visít fel a magyarki-
rályfalvi Székely Király csa-
lád műhelyéből, így egy
darabig a kapuban várako-
zunk. Végül meghallják a vá-
ratlanul érkezett
vendégeket, akik a kisvállal-
kozók életébe is szeretnének
bepillantást nyerni.

A bútoripari vállalkozást az
édesapa, id. Székely Király István
‘92-ben indította, azt megelőzően
a dicsőszentmártoni Tehnolemn
vállalatnál bútorasztalosként, majd
a vegyipari kombinát karbantartó
asztalosaként dolgozott. Jelenleg
két fia folytatja a családi vállalko-
zást. 

Székely Király Zsolt és István
asztalosságot, valamint víz- és gáz-
szerelést tanult Dicsőszentmárton-
ban, a bútorkészítés csínját-bínját
azonban a család asztalos-
műhelyében édesapjuktól
sajátították el. Tömör
fából készítenek bútort
bel- és külföldre egyaránt,
a legkülönbözőbb igénye-
ket is megpróbálják kielé-
gíteni. A vállalkozók a
bútorkészítéshez szüksé-
ges faanyagot is maguk ál-
lítják elő, amit nem sok
asztalosműhelyben tapasz-
talni. Házilag készítettek
gattert, azzal szeletelik fel
a rönköket, majd szárítják
és készítik elő a bútordara-
bok gyártásához.

Amint elmondták, kez-
detben többnyire fenyőfá-
ból dolgoztak, arra volt
nagyobb kereslet, időköz-
ben változtak az ízlések,
így cserefa, cseresznyefa,
akácfa, kőrisfa szerepel a
megrendelések listáján.
Kérdésünkre kifejtették,

hogy a vállalkozásukat nem hirde-
tik, ennek ellenére sokszor teljesít-
hetetlen a megrendelések száma.
„Reklámra nincs szükségünk, bár
sokan jelezték, hogy hasznos volna
egy honlap, ahol a termékeinket
bemutatnánk, erre azonban nincs
energiánk, sem időnk. Az elkészí-
tett bútorok minősége a mi névje-
gyünk, az emberek egymást
irányítják hozzánk.” A megrende-
lések Marosvásárhelyről, Szeben
megyéből, a Székelyföldről, vala-
mint külföldről: Magyarországról
és a nyugati országokból is érkez-
nek.

A fát egyházak, önkormányza-
tok erdejéből, magánszemélyektől
vásárolják, az erdészeti hivatalok
által meghirdetett liciteken kisvál-
lalkozókként azonban nem tudnak
részt venni, a tapasztalat azt mu-
tatja, hogy azokat a szászsebesi
ipari fafeldolgozó nyeri el. 

– Mennyiért szerzik be az alap-
anyagot és mekkora a veszteség, il-

letve a nyereség? – kérdeztük a
vállalkozókat.

– A gyengébb minőségű farön-
kök köbméterét 300 lejért vásárol-
juk, azoknál a feldolgozás során a
veszteség 60%, míg az egyene-
sebb, jobb minőségű fánál a vesz-
teség 40%. A nyereség nem nagy,
épp hogy fedezi a kiadásokat,
mivel csak olyan árakkal dolgoz-
hatunk, amit az emberek meg tud-
nak fizetni. 

Székely Király Magdolna bol-
dogan mutatja saját birodalmát is:
a százöt darab öt- és háromhetes
csirkét, a kocát a malacokkal, és
a melegházakban termelt zöld-
ségről is mesél. „Mi teljesen ön-
ellátók vagyunk, mindent megter-
melünk, csupán a kenyeret és tej-
terméket vásároljuk. Másképp
nem lehetne az állammal szem-
beni rengeteg adót és illetéket tör-
leszteni, és a nagy család
megélhetését biztosítani” –
mondta a háziasszony. 
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Szer Pálosy Piroska

Több mint duplájára nőtt a folyó
fizetési mérleg hiánya az idei első
két hónapban a tavalyi év hasonló
időszakához képest, a külföldi köz-
vetlen tőkeberuházások értéke
pedig 3,17 százalékkal elmaradt a
tavaly január-februári szinttől – kö-
zölte a Román Nemzeti Bank
(BNR) pénteken.

Az első két havi deficit 172 mil-
lió euró volt, ami csaknem 140
százalékos növekedés a tavalyi 72
millió eurós mérleghiányhoz ké-
pest. Tavaly a folyó fizetési mérleg
éves hiánya elérte a 6,464 milliárd
eurót, az előző évben jegyzett
3,498 milliárd euróhoz képest
csaknem 85 százalékkal emelke-
dett.

A folyó fizetési mérleg hiánya
azt követően ugrott meg, hogy a
kormány a közalkalmazotti bér-
emelésekkel és héacsökkentéssel
felpörgette a belső fogyasztást. Az
erre alapuló 7 százalékot közelítő
gazdasági növekedéssel Románia
élen jár ugyan Európában, de a köl-
tekezésnek az országon belül keve-

sebb hasznát látták, mint külföldön.
Az import sokkal gyorsabban nö-
vekedett az exportnál: tavaly csak-
nem 30 százalékkal, 13 milliárd
euróra nőtt a román külkereske-
delmi mérleg hiánya, amit a lassuló
külföldi tőkebefektetések nem tud-
tak ellensúlyozni.

A tavalyi 4,586 milliárd eurós
éves csúcs után a külföldi közvetlen
tőkeberuházások idén az első két
hónapban csökkenni kezdtek: 794
millió eurós összértékük elmarad az
előző év január-februári időszaká-
ban Romániába érkezett 820 millió
eurónyi értéktől.

Románia rövid – egy éven belüli
lejáratú – külső adóssága február
végén elérte a 25,532 milliárd eurót,
ami 2,7 százalékkal haladja meg a
tavaly év végén jegyzett szintet, a
hosszú távú adósság pedig 69,5 mil-
liárd euróra nőtt a 2017. év végi
68,6 milliárd eurós szintről.

A BNR devizatartaléka március
végén 34,726 milliárd euróra csök-
kent a február végi 35,073 milliárd
euróról. (MTI)

Tovább nőtt a folyó fizetési
mérleg hiánya

Vállalkozás és önellátás Magyarkirályfalván
Míg a rönkből bútor lesz

Bloomberg: Orbán gazdasági modellje Trump álmát valósítja meg

Fotó: Nagy Tibor

Szerkesztette: Benedek István



A marosvásárhelyi Concordia Szálló gyűlés-
termében nemrég egy újabb vállalkozásléte-
sítést ösztönző projektet mutattak be. A
középrégió városi övezetében vállalkozást
ösztönző integrált Start-UP Hub projektet a
Középrégiós Fejlesztési Ügynökség munka-
társai ismertették. A 38 ezer eurós támoga-
tást nyújtó projekt népszerűsítésének
körútján Simion Creţu, az ügynökség vezér-
igazgatója is jelen volt. 

Az európai uniós projektet Maros, Fehér, Brassó,
Kovászna, Hargita és Szeben megyében ültetik életbe,
a fő célkitűzés a foglalkoztatás növelése a városi öve-
zetekben nem mezőgazdasági tevékenységet folytató
vállalkozások létrehozásának finanszírozásával. A kö-
zéprégiós Start-UP Hub projekt egyike annak a 33 pro-
jektnek, amelyeket hasonló célkitűzésekkel indítanak
útjára, vagyis új vállalkozások létrehozása városon. A
bemutatott projekt összértéke 8.886.946 lej. Az életbe-
ültetési időszak 2018. január – 2020. december. A fel-
tételek között kiemelték, hogy a vállalkozást a felsorolt
megyék valamelyik városában kell létesíteni és legke-
vesebb két személyt alkalmazni, a munkahelyeket
pedig minimum 18 hónapig fenn kell tartani.

A vállalkozásképzésre legkevesebb 30 nyilvántar-
tott munkanélkülit, 130 állás nélküli, de valamilyen
oktatási formában részt vevő 18–24 év közötti fiatalt,
140 munkahellyel rendelkező személyt választanak
ki. A nemek szerinti megoszlás alapján 30%-ban női
és 70%-ban férfi jelentkezőkre számítanak, megyén-
ként 25 résztvevőt választanak ki a felkészítőkre. Az
önrész nélküli projekt megpályázható összegének
felső határa 38.000 euró. A szakemberek 36 üzleti
terv összeállításában segítenek a kiválasztott jelent-
kezőknek. Az üzleti tervek versenypályázata július–
október között zajlik. A projekt ismertetése során
elhangzott, hogy nagyon sok előnye van, mivel olyan
területeket is felölel, amelyekre az előző Start-Up
programok során nem volt lehetőség, például a kivá-
lasztott célszemélyek képzésen való részvétele és a

mentorprogram. Az üzleti terv kidolgozásánál sincse-
nek olyan pontozási kritériumok, amelyek az előző
programoknál sok nehézséget okoztak (hátrányos
helyzetűek, diákok, mozgáskorlátozottak stb. alkal-
mazása). 

A jelentkezők kiválasztását követően kerül sor a
számukra szervezett negyvenórás vállalkozáskép-
zésre, ahol az alapokat lehet elsajátítani. Az üzleti terv
megvalósítása során ingyenes képzéseken lehet részt
venni pénzügyi menedzsment, adózás, könyvelés,
humán erőforrás, munkatörvény, kereskedelmi jog té-
maköröket ismertető munkaüléseken. A finanszíro-
zott vállalkozás működésének és fejlesztésének a
követése, majd egy tanulmány elkészítése az illető
vállalkozásról, amely a régiós vállalkozói közegbe
való beilleszkedést is tartalmazza, ugyancsak a pá-
lyázati irodák támogatásával valósul meg.

Ioan Leviţchi projektmenedzser ismertette azokat
az előnyöket, amelyekkel az ügynökség révén szá-
molhatnak a pályázók. A gyulafehérvári székhelyű
ADR Centru szakemberei ugyanis hosszú távú támo-
gatásukról biztosították a pályázókat. Mint hangsú-
lyozta, kapcsolatrendszerük révén támogathatják a
nemzetközi körforgásba való bekerülést, a megren-
delőpiaccal vagy vállalkozókkal építhetnek ki együtt-
működést, ezáltal biztosítják a vállalkozások hosszú
távú fennmaradását. A megnyert pályázatok életbeül-
tetéséhez a pályázók előlegként megkapják az összeg
75 százalékát, majd az elért mutatók alapján részesül-
nek a megpályázott fennmaradó összegből. Magán-
személyek, illetve családi és egyéni vállalkozások
egyaránt részt vehetnek a projektben, a feltétel, hogy
egy másik vállalkozásban ne legyen ötvenszázalékos
részesedése a pályázónak. Felső korhatár nincs, alsó
korhatár 18 év, elvárás, hogy teljesen új vállalkozást
kell létrehozni. Feliratkozni május 20-áig lehet a
www.adrcentru.ro honlapon, ahol első lépésként az űr-
lapot ki kell tölteni, majd röviden leírni az üzleti ter-
vet, a becsült alkalmazotti létszámot és a vállalkozás
elindításához szükséges előre látható összeget. Máso-
dik lépésként a dokumentumokat kell csatolmányban
elküldeni az office@adrcentru.ro e-mail-címre.

A Középrégiós Fejlesztési Ügynökség projektje
Új vállalkozások városon

Szer Pálosy Piroska 
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Aláírták a szerződést a segesvári és székelykeresztúri ivóvíz- és szennyvízhálózat 
korszerűsítésére és bővítésére 

Miután 2016-ban szerződést bontottak a segesvári és székelykeresztúri ivóvíz- és szennyvíz-
hálózat korszerűsítését és bővítését célzó beruházás esetében, új közbeszerzési eljárásra ke-
rült sor az elmaradt munkálatok odaítélése végett. 

A közbeszerzési eljárás lejártával április 16-án az Aquaserv ivóvíz-szolgáltató vállalat ma-
rosvásárhelyi székhelyén aláírták a kivitelezési szerződést a „Segesvár/Székelykeresztúr – A
tápvezeték korszerűsítése, az ivóvíz- és szennyvízhálózat bővítése, ivóvíz-szivattyúállomás,
szennyvíz-szivattyúállomás és nyomócsövek” munkálatra a Geiger Transilvania Kft. – Lasprom
Kft. társulással. 

A szerződés része a Maros megyei ivóvíz- és szennyvízhálózat bővítése, korszerűsítése pro-
jektnek, amelynek társfinanszírozója az Európai Unió Kohéziós Alapja,  a szerződtető hatóság
a marosvásárhelyi Aquaserv Rt. 

A szerződés időtartama a kezdéstől számított 18 hónap, a legnagyobb kifizetendő összeg
14.967.925,51 lej, ehhez adódik hozzá a héa, az érvényben lévő törvénykezés értelmében. Az
eseményen részt vettek a közbeszerzési eljárás során kiválasztott társulás képviselői, valamint
az Aquaserv vállalat vezetősége. 

A projekt leírása:

A Maros megyei víz- és szennyvízhálózat bővítése és korszerűsítése

A tervet az Aquaserv Rt. regionális ivóvíz-szolgáltató ültette gyakorlatba, és a legjelentősebb
eddigi beruházás Maros megyében az ivóvíz- és szennyvízhálózat terén. A projekt értéke
110.875.965 euró, és haszonélvezője közel 300 ezer ember az Aquaserv által kiszolgált övezet-
ben. A projekt eredeti időtartama 2011-2015 között volt, de ezt meghosszabbították 2018-ig. 

Kapcsolat: 
Törzsök Sándor,
az Aquaserv Rt. projektjeinek gyakorlatba ültetéséért 
felelős szakosztály vezetője
Tel/fax: 0265-208-809/0265-208-862
E-mail: storzsok@aquaserv.ro

Sajtóközlemény

.



Az RMDSZ pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács
2018. évi alapjából magyar nyelvű könyvek kiadá-
sának támogatására. A pályázatok lebonyolításával
a Communitas Alapítványt bízták meg. A pályáza-
tok leadásának határideje április 30. 

A könyvkiadók/intézmények romániai szerzők magyar
nyelven írt műveivel; bárhol élő magyar szerzőknek az erdé-
lyi magyar szellemi-társadalmi élet múltjához és jelenéhez
kötődő munkáival; új, hiánypótló műfordításokkal pályázhat-
nak az alábbi tárgykörökben, illetve műfajokban: szépiroda-
lom; irodalomtörténet és -elmélet, antológiák; a romániai
magyar képzőművészek, színművészek, zeneművészek, mű-
építészek munkásságának, alkotásainak bemutatása; publi-
cisztika, esszé, emlékiratok, önéletírások, levelezések;
filozófia, szociológia, politológia; romániai szerzők magyar
nyelven írt, közérdeklődésre számot tartó történelmi, tudo-
mányos ismeretterjesztő munkái; kivételes jelentőségű, ne-
hezen hozzáférhető művek újrakiadása; felsőoktatási
segédanyagok, illetve szaktudományi kiadványok; felsőok-
tatási tevékenységhez vagy előmenetelhez szükséges tudo-
mányos munkák.

Pályaműveket kizárólag azok a gazdasági társaságként mű-
ködő kiadók, nonprofit alapítványok, kulturális intézmények,
egyesületek, ifjúsági és egyházi szervezetek nyújthatnak be,
amelyeknek alapító okiratában és alapszabályában a megje-
lölt célok között szerepel a könyvkiadás, és amelyek tulajdo-
nosa a pályázati kiírás közzétételének időpontjában
Romániában bejegyzett jogi személy. Az e-könyvekre ugyan-

azokkal a feltételekkel lehet pályázni, mint a papíralapú
könyvek esetében (a kéziratok beküldése is kötelező CD-n).
Nyomdai árajánlat helyett azonban az informatikai munkát
végző cégtől várnak árajánlatot. 

A pályázatok benyújtása csakis az erre a célra szolgáló for-
manyomtatványokon, azaz pályázati űrlapokon történhet,
amelyek letölthetők a Communitas Alapítvány honlapjáról
(www.communitas.ro) vagy kérhetők e-mailben a 
communitas@rmdsz.ro címen. A pályázat leadásának határ-
ideje 2018. április 30. (postabélyegző dátuma). A pályázatot
a következő címre kell eljuttatni: Fundaţia Communitas
(Könyvkiadás Szaktestület), 400489 Cluj-Napoca, str. Re-
publicii, nr. 60, jud. Cluj.

2018-tól kezdődően a Communitas Alapítvány lehetővé
teszi az online pályázást is. Minden megpályázott műre
külön-külön ki kell tölteni a pályázati űrlapot az online rend-
szerben, és mindegyik esetben külön-külön csatolni kell az
összes kért mellékletet is. Internetes pályázás esetén a hon-
lapon található pályázási útmutatót kell követni a http://com-
munitas.ro/main/cikkek/single/palyazati-utmutato címen.
Bővebb felvilágosítás telefonon: 0264/594-570, 0723-250-
324, 0736-444-437, valamint e-mail-címen:
communitas@rmdsz.ro. (sz.p.p.)

A hollywoodi filmekből jól is-
mert házassági szerződések intéz-
ményét a 2011-ben életbe lépett Új
román polgári törvénykönyv ve-
zette be a román jogrendszerbe,
eleget téve egy általánosan kifeje-
zett igénynek, mely szerint a há-
zastársak házasság előtt vagy
házasság alatt szerzett javai tulaj-
donjogának rendezéséhez szüksé-
ges egy flexibilisebb jogi
eszközrendszer bevezetése. Az
addig érvényes házassági vagyon-
rendszer csak egy – nagyon merev
– rendszert ismert, a házassági tör-
vényes vagyonközösség elvét.
Ennek lényege dióhéjban az, hogy
a házastársak házasság előtt szer-
zett javai saját vagyonnak minősül-
tek, a házasság alatt szerzett javai
pedig – egyes kivételektől elte-
kintve – a törvény erejénél fogva
oszthatatlan közös vagyonnak.
Válás esetén a törvény relatívan
vélelmezte, hogy a házasság alatt
szerzett vagyon megszerzéséhez a
házastársak egyenlő részben járul-
tak hozzá, ettől viszont el lehetett
térni közös megegyezéssel vagy
annak hiányában bírósági ítélettel,
bebizonyítva például, hogy bizo-
nyos vagy az összes vagyontárgy
megszerzéséhez egyik fél nagyobb
vagy akár teljes mértékben járult
hozzá. Mivel a házasság alatt nor-
mális esetben senki nem gondol
arra, hogy majd válás esetén ho-
gyan bizonyítja a vagyontárgyak
megszerzéséhez való házastársi
hozzájárulás mértékét és arányát,
ezért a gyakorlatban a vagyonmeg-
osztási peres eljárások, a bizonyí-
tás nehézsége miatt, a hirtelen
megjelent, addig ismeretlen, min-
denről tudni látszó tanúk miatt is,
nagy megpróbáltatást jelentenek
minden peres fél számára, sokszor
büntetőügyi feljelentésekkel fűsze-
rezve. Habár jogilag a vagyonmeg-
osztás egy egyszerű per, a
gyakorlatban a fentebb említett
okok miatt sokszor nagyon bonyo-
lulttá és megterhelővé válik. 

Az Új polgári törvénykönyv
folytatta a törvényes vagyonközös-
ség hagyományát, azt meghagyva

és főszabályként alkalmazva vi-
szont kibővítette két új házastársi
vagyonrendezési elvvel, a házas-
társi vagyonszeparáció elvével
(magyar jogi terminológia szerint
vagyonelkülönítő rendszer), vala-
mint a házastársi szerződéses –
tehát nem törvényes – vagyonkö-
zösség elvével (magyar jogi termi-
nológia szerint közszerzeményi
rendszer). A vagyonszeparációs
rendszer lényege, hogy a házastár-
sak tulajdonosai minden, a házas-
ság előtt szerzett vagyontárgynak,
illetve azon javaknak, amelyeket
ugyan a házasság megkötése után
szereztek meg, viszont csak az
egyik házastárs neve alatt (pl. egy
adásvételi szerződésben csak az
egyik házastárs szerződik/szere-
pel). A házassági szerződéses va-
gyonközösség (közszerzeményi
rendszer) esetén a felek kiterjesztik
vagy szűkítik az alapesetben és fő-
szabályként alkalmazandó törvé-
nyes vagyonközösség elvét, a
közös vagyonba sorolva olyan va-
gyontárgyakat és adósságokat is,
amelyek különben a saját vagyon-
kategóriába kerülnének (a vagyon-
közösség kiterjesztése), vagy
ellenkezőleg, leszűkítve a törvé-
nyes vagyonközösségi rendszert
bizonyos javakra. A későbbiekben
részletesebben leírjuk a három
rendszert.

Ugyanitt kell szólni arról a köz-
szájon forgó, de téves elképzelés-
ről, miszerint a házastársak vagy
akár az élettársak saját javai 5 év
együttélés után közössé válnak.
Ilyen törvényes kitétel a román
jogrendszerben jelenleg nincs, vi-
szont volt és van a magyar jog-
rendszerben – habár nem teljesen
ebben a formában – ,valószínűleg
a két ország közötti „szorosabb”
kapcsolat az oka annak, hogy
sokan „implementálták” ezt az
elvet az itthoni jogrendszerbe. A
magyar jogrendszerben is ez a ki-
tétel csak a mindennapi közös élet-
vitelt szolgáló, szokásos mértékű
berendezési és felszerelési tár-
gyakra vonatkozik.

Technikailag a három rendszer
között a választás házassági szer-
ződéssel történik. Ennek hiányá-
ban, mint már említettük, az
újonnan megkötött házasságra a

törvényes vagyonközösség elve az
irányadó, vagyis „minden marad a
régiben”, és a házassági vagyonkö-
zösség ugyanúgy kerül szabályo-
zásra, mint a régi román polgári
törvénykönyvben. A házassági
szerződést abszolút semmisség
szankciója mellett közjegyző előtt
közös megegyezéssel kell megköt-
niük a feleknek, személyesen vagy
közjegyzői felhatalmazással ren-
delkező meghatalmazotton keresz-
tül. A felhatalmazás tartalmát a
törvény előre meghatározza. A há-
zassági szerződést a házasság előtt
is meg lehet kötni, ebben az eset-
ben a szerződés a házasság megkö-
tésének pillanatától lép érvénybe.
A házasság alatt megkötött házas-
sági szerződés a felek által megál-
lapított időponttól érvényes, ennek
hiányában a szerződés megkötésé-
nek dátumától. A házassági szerző-
dés tárgya az alkalmazandó
vagyonrendezési elv megválasz-
tása. A feleknek nincsen abszolút
szabadsága a szerződés megköté-
sében, a szerződéses szabadságot
csak a törvény által, az illető va-
gyonrendezési elvre vonatkozó ke-
retek között gyakorolhatják,
ellenkező esetben a szerződés sem-
missé válik. A szerződés nem érint-
heti a házastársak egyenlőségének
elvét, a kiskorú nevelésére vonat-
kozó, illetve a törvényes öröklésre
vonatkozó szabályokat. A házas-
sági szerződést a házassági szerző-
dések országos közjegyzői
regiszterében kell iktatni, illetve a
hitelesítő közjegyző köteles az il-
letékes anyakönyvi hivatalnak
megküldeni a házassági bizonyít-
ványra való felvezetés céljából.
Harmadik személlyel szemben a
házassági szerződés csak a regisz-
terbe való iktatás pillanatától érvé-
nyesíthető. Speciális esetekben a
házassági szerződést a vagyontár-
gyaktól függően meg kell küldeni
az illetékes földhivatalnak (ingat-
lan esetén), vagy a cégbíróságnak
is (gazdasági társaság esetén), vagy
más köznyilvántartási regiszternek.
Ezekben az esetekben a házassági
szerződés harmadik személlyel
szemben csak a fenti speciális re-
giszterekbe történő bejegyzés után
érvényesíthető. 

(Folytatjuk)
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Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 

Több mint húszezer 
érvénytelen okmány 

A Maros Megyei Személynyil-
vántartó Hivatal közleménye
szerint április elsejétől a nyil-
vántartásukban 23.828 olyan
személy szerepel, akiknek
személyazonossági igazolvá-
nya lejárt. Több mint ötezren
az első személyit sem igé-
nyelték.

Az érintettek közül 3.266 sze-
mélynek a tavaly, 20.562-nek az
előző években járt le a személyije.
A 23.828 személy közül 5.651 abba
a kategóriába tartozik, akik betöltöt-
ték a 14. életévüket, de nem igényel-
ték az első személyazonossági
igazolványt. A 2005. évi 97-es sür-
gősségi kormányrendelet 19. cikke-
lye értelmében az érvényességi
határidő lejártával a személyazonos-
sági igazolványt meg kell újítani.

A Codruţa Sava intézményve-
zető által aláírt közleményben arra
figyelmeztetik a lakosságot, hogy
ellenőrizzék a személyazonossági
igazolványon feltüntetett lejárati
dátumot, és amennyiben érvényét
vesztette, forduljanak kérelemmel a
lakhelyük szerinti hivatalhoz új ok-
mány kiállítása végett.

Az érvényes személyit annak tu-
lajdonosa vagy törvényes képvise-
lője köteles legkevesebb 15 nappal
és legtöbb 180 nappal a régi érvé-
nyességének a lejárta előtt igé-
nyelni. A törvényes előírások be
nem tartása esetén 40–80 lej közötti
bírságra lehet számítani. Abban az
esetben, ha megváltozik a családi
állapot vagy a lakcím, 15 napon
belül kell igényelni az új személya-
zonosságit. (szer)

Ezer fölötti üres állás
Karrierbörzék a megyében

A Maros Megyei Munkaerő-
foglalkoztatási Ügynökség ál-
lásbörzét szervez április 20-án
9 órától a megye több telepü-
lésén, melyre az állást kereső
munkanélkülieket és a mun-
káltatókat egyaránt várják.

Az eseményre 58 Maros megyei
gazdasági egység jelentkezett 1019
betöltetlen állással a legkülönbö-
zőbb területekről. Marosvásárhe-
lyen 464, Szászrégenben 55,
Dicsőszentmártonban 402, Seges-
váron 86, Marosludason 12 állásra
várnak jelentkezőket. Felsőfokú
végzettségűek számára 130 állást
hirdettek meg a munkáltatók. Az
esemény mind a munkanélküliek-
nek, mind azoknak szól, akik mun-
kahelyet változtatnának, illetve
magasabb szakmai besorolást sze-

retnének. Az állásbörzék előnye,
hogy közvetlen kapcsolatot teremt-
hetnek a munkaadók az állást kere-
sőkkel, ugyanakkor
megismerkedhetnek az elvárások-
kal és az ajánlatokkal egyaránt. 

Az ügynökség közleménye sze-
rint az állásbörze helyszíne Maros-
vásárhelyen az Ifjúsági Szállóban,
a Nicolae Grigorescu utca 19. szám
alatt lesz, Szászrégenben a George
Enescu Művelődési Otthonban, a
Köztársaság utca 2. szám alatt, Di-
csőszentmártonban a Mihai Emi-
nescu Művelődési Otthonban,
Köztársaság utca 32. szám, Seges-
váron a Korona Szállóban, Zaharia
Boiu utca 12–14. szám, Marosluda-
son a Köztársaság utca 43. szám
alatt, Szovátán pedig a Rózsa utca
25. szám alatti székhelyen. (pálosy)

A házassági szerződésekről (I.)

A Communitas Alapítvány támogatása 
Magyar nyelvű könyvek kiadására

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Fotó: Szer Pálosy Piroska



Miklós Editet választották 
síszövetségi elnöknek, a régi
elnök szerint jogszerűtlenül

Visszahívták a teljes elnökséget,
majd az olimpiai hetedik Miklós
Editet, a múlt héten visszavonult al-
pesi sízőt választották meg elnök-
nek vasárnap a Magyar Síszövetség
rendkívüli tisztújító közgyűlésén. A
30 éves Miklós Edit 26, a korábbi
elnök, Bajai András két szavazatot
kapott.

Az új vezető, akinek a megbíza-
tása négy évre szól, kortesbeszédé-
ben azt mondta, hogy egy hete
nagyon kemény döntést hozott,
amikor úgy döntött, hogy befejezi
versenyzői pályafutását. „Nem en-
gedtem, hogy eltántorítsanak a
sísporttól, ezért jelöltettem magam
elnöknek” – tette hozzá. Hangsú-
lyozta, hogy minden energiájával,
ambíciójával és szakmai tapasztala-
tával azon lesz, hogy Magyarország
fenn maradjon a sínemzetek térké-
pén. „Az elindított utánpótlásprog-
ramok pedig folytatódjanak, mert
vannak biztató eredmények. Azt
szeretném, hogy az északi szakág-
ban is olyan eredményeket tudjunk
elérni, mint az alpesiben” – szö-
gezte le. 

Megválasztása után Miklós Edit
az MTI-nek úgy nyilatkozott, azon
lesz, hogy elhozza a békét a sísport-
ban, valamint hogy mind a klubok,
mind a versenyzők az eredmé-
nyekre tudjanak fókuszálni. Konk-
rét terveiről egyelőre nem beszélt,

csak annyit mondott, hogy leül
egyeztetni a klubokkal, hogy meg-
hallgassa a javaslataikat, s egyúttal
ő is elmondja nekik a saját elképze-
léseit.

A szövetség alelnöke Gótzy
Antal maradt, miután 25 voksot ka-
pott, míg a másik jelölt, Bajai And-
rás csak kettőt. 

Az eddigi elnök, Bajai András
még a közgyűlés megkezdése előtt
színjátéknak nevezte a közgyűlést,
majd bejelentette a tagságnak, hogy
a bíróságon megtámadja a közgyű-
lés határozatait, mert azt álláspontja
szerint több okból is törvénytelenül
hívták össze. Kifejtette: elnöki jog-
körét korlátozták, továbbá a köz-
gyűlés összehívásáról döntő
elnökségi ülést, valamint a közgyű-
lést is csak neki lett volna joga 
összehívni. 

A közgyűlést levezető Gótzy
Antal, valamint az általa ügyvezető
alelnöknek kinevezett Kaszó Klára
ezzel szemben azon az állásponton
voltak, hogy az alapszabály rendel-
kezése alapján a közgyűlés határo-
zatai jogszerűek, mert azt az elnök
akadályoztatása esetén az alelnök is
jogszerűen összehívhatta. Kaszó
arra hívta fel a figyelmet, hogy
éppen az elnökség próbálta meg a
jogszerűséget fenntartani a szövet-
ségben, és Bajai volt az, aki ezt
megakadályozta. A volt elnök
ugyanis nem hívta össze a közgyű-
lést, pedig az alapszabály ezt előírta
számára, miután március 5-én a le-
mondások miatt működésképte-
lenné vált az ellenőrző bizottság.

Bajai beszélt arról is, hogy újabb
bizonyítékok kerültek a birtokába,
amelyek nagyon súlyos bűncselek-
mények elkövetésére utalnak a szö-
vetség korábbi vezetése részéről.
Állítása szerint a síszövetség ellen
büntetőeljárások vannak folyamat-
ban.

Marosvásárhelytől távol ját-
szotta az első, hazainak számító
mérkőzését az alsóházi rájátszás-
ban a Marosvásárhelyi City’us.
Mégpedig Korondon, egy olyan
csarnokban, amelyben elég furcsa,
hogy megengedték a Csíkszeredai
Imperial Wet elleni találkozó meg-
rendezését, mert a méretei nem fe-
lelnek meg teljes mértékben a
szabályoknak. Akik ismerik az ún.
első Năstase-féle csarnokokat, tud-
ják, miről van szó.

A marosvásárhelyi edző, Kacsó
Endre szerint a sportágat akarták
népszerűsíteni a Hargita megyei
nagyközségben, ehhez a magyará-
zathoz mi nem fűznénk kommen-
tárt, ám tény, hogy a csapat
„elbújt” a még megmaradt néhány
szurkolója elől is.

Végül is, akárhol is rendezték
volna meg a találkozót, már eleve
sejteni lehetett, hogy a City’usnak
nincs sok esélye a több korábbi lé-
giósát felvonultató csíkszeredai
csapat ellen, amely csak a véletlen
folytán, és az őszi gyengébb telje-
sítmény miatt (amikor még nem
voltak a csapatnál a légiósok) szo-
rult az alsóházba. A találkozó iga-
zolta a várakozásokat, és gólzáporos
vendéggyőzelmet hozott.

Az alsóházi rájátszás 1. körében
két győzelemig játszanak, így a két

csapatnak még egyszer meg kell
mérkőznie Csíkszeredában is,
mégpedig ma 19 órától. A várható
újabb csíki győzelem esetén a
City’us számára az egész szezon
legfontosabb mérkőzései követ-
keznek, hiszen a Sepsiszentgyörgy
– Resicabánya párharc vesztese

ellen játszik két győzelemig a köz-
vetlen kiesés elkerüléséért. Az első
meccset meglepetésre a háromszé-
kiek nyerték úgy, hogy egyelőre
még nem lehet tudni, ki lesz az el-
lenfél, azonban az már most biztos,
hogy a City’us feladata roppant ne-
héznek ígérkezik.

Harmadik helyen végzett a Ma-
rosvásárhelyi MSE U8-as csapata
a X. Garamvölgyi Lajos meghívá-
sos labdarúgó-emléktornán Debre-
cenben, amelyet az elmúlt hét
végén (a 2010-ben született játéko-
sok korosztályában vasárnap) tar-
tottak, és amelyen néhány NB I-es
klub utánpótláscsapata (Újpest, Di-
ósgyőr, Balmazújváros) is tisztele-
tét tette.

Az MSE a Debreceni Sportis-
kola meghívására vehetett részt a
rendezvényen, amelynek részeként
a csapat játékosai és szüleik meg-
tekinthették a Nagyerdei Stadion-
ban rendezett Debreceni VSC –
Ferencváros NB I-es labdarúgó-
mérkőzést (1-1) is. A marosvásár-
helyi együttes az 1. helyen zárta a
csoportküzdelmeket, jobb gólkü-
lönbségének köszönhetően előzte
meg házigazdáját, amellyel döntet-
lenre zárult, igen izgalmas csatát
vívott.

A folytatásban az 1-4. helyekért
küzdhetett így az alakulat. Első
meccsén egy góllal legyőzte az utóbb
tornagyőztes Diósgyőrt, majd kétgó-
los vereséget szenvedett az ezen a
mérkőzésen kétségtelenül jobban fut-
ballozó Gödöllőtől. Az utolsó talál-
kozón a Debreceni Labdarúgó
Akadémia (DLA) volt az ellenfél,
amelyet sikerült felülmúlniuk a
marosvásárhelyi fiúknak.

Ezzel az MSE 6 pontot gyűj-
tött, ami a harmadik helyre volt
elég, tekintve, hogy a Diósgyőr
4-2-re nyert a Gödöllő ellen, kör-
beverés történt, és mivel mindhá-
rom csapat diadalmaskodott a
DLA ellen, így az egymás elleni
eredményeket vették alapul a
végső sorrend kialakításában. Ez
pedig a Diósgyőrnek kedvezett,

amely +1-es gólkülönbséggel
megelőzte Gödöllőt (0) és az
MSE-t (-1).

A marosvásárhelyi csapat össze-
tétele: Bányász Bence, Farczádi
Tamás, Molnár Bence, Muzsnai-
Magyarossy Róbert, Nagy Lehel,
Selyem Balázs, Siménfalvi Sándor,
Szabó Ákos, Timár Milán. Az
edző: Farczádi Attila.
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A Loki régi stadionjánál készült ez a felvétel az éremmel díjazott marosvásárhelyi csapatról.
Fotó: Muzsnai Zoltán

Bálint Zsombor

Szoros meccset vesztett a Szörnyek
Még várnia kell egy bajnoki győzelemre a Maros-

vásárhelyi Maros Szörnyek amerikaifutball-csapatá-
nak, amely viszonylag szoros mérkőzést játszott a
Bukaresti Warriors ellen hazai pályán, azonban a
várva várt és remélt siker ezúttal is elmaradt.

A Meggyesfalván rendezett találkozón jobban
kezdte a mérkőzést a Szörnyek, több ideig veszélyez-
tette az ellenfél célvonalát, de pontokat az első fél-
időben nem tudott szerezni, mi több, a vendégek – a
játék képét megcáfolva – közvetlenül a félidő előtt
megszerezték az első hat pontot érő touchdownt.

A nézők abban bizakodtak, hogy a Szörnyek for-
dítani tud a második játékrészben, azonban már az
első birtoklásból újabb touchdownt értek el a vendé-
gek, és jutalomrúgást is értékesítették, így már 0-13-
at mutatott a képzeletbeli eredményjelző. A Szörnyek

nem adta fel, azonnal válaszolt a maga részéről szin-
tén egy touchdownnal és jutalomrúgással, de 7-13
után már nem volt ereje az egyenlítésre és az esetle-
ges fordításra. A vezetés biztosította lélektani előny-
nek köszönhetően a bukarestiek egyre
labdabiztosabban játszottak, sőt a negyedik negyed
végén még egyszer túljuttatták a labdát a marosvá-
sárhelyi célvonalon, így 20-7-es vendéggyőzelemmel
végződött a találkozó.

A Maros Szörnyek legközelebb május 12-én lép
pályára, amikor a Temesvári 89-esek otthonába láto-
gat, és most már bravúrra lesz szüksége ahhoz, hogy
az idén végre elkerülje az ötödik, azaz utolsó helyet
a rangsorban, hiszen sem a temesvári, sem az utolsó,
Bukaresti Rebels elleni hazai mérkőzésen nem számít
favoritnak. (bálint)

Eredményjelző
X. Garamvölgyi Lajos meghívásos labdarúgó-emléktorna,

Debrecen, a Marosvásárhelyi MSE eredményei:
* a csoportban: MSE – Nánási Focisuli 3-0, MSE – Debreceni

Sportiskola 1-1, MSE – Jászberényi Tehetség SE 6-2;
* az 1-4. helyért: MSE – Diósgyőr 3-2, MSE – Gödöllő 1-3,

MSE – Debreceni Labdarúgó Akadémia 1-0.

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 1. liga felsőházi rájátszásának 1. forduló-

jában a következő eredmények születtek:
* 1. csoport: Jászvásári Politehnica CSM – Dévai Autober-

gamo 3-6. A Temesvári Informatica állt.
* 2. csoport: Dunărea Călăraşi – Galaci United 2-4. A Székely-

udvarhelyi FK állt.
A teremlabdarúgó 1. liga alsóházi rájátszása 1. körének 1. me-

netében: Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal – Resicabányai Munkás
9-3, Marosvásárhelyi City’us – Csíkszeredai Imperial Wet 3-14.

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás, 1. kör, 1. menet:

Marosvásárhelyi City’us – Csíkszeredai Imperial Wet 3-14 (1-
8)

Korond, Lőrincz Márton sportcsarnok. Vezette: Bálint Attila
(Székelyudvarhely), Benedek András (Székelyudvarhely). Tar-
talék: Szabó Attila (Székelyudvarhely). Ellenőr: Gáll Győző
(Székelyudvarhely).

Gólszerzők: Pop 2, Nagy, illetve Szőcs László 3, Tankó 2, Al-
varo 2, Pinto 2, Ribeiro 2, Birtalan , Balog, Nuninho.

City’us: Coman – Pop, Boroş, Iszlai, Nagy, Kiss, Luduşan,
Dobai.

Imperial Wet: Dospinescu, Bíró – Pinto, Alvaro, Ribeiro, Nu-
ninho, Tankó, Birtalan, Szőcs László, Dobri, Pavel, Kurkó,
Balog. 

Harmadik az MSE 
a X. Garamvölgyi Lajos-emléktornán

„Elbújt” szurkolói elől a City’us

Tavaszi általános nagytakarítás:
utcabeosztás az április 23-28.

közötti időszakra
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala általános

tavaszi nagytakarítást szervez, amely során elszállítják
a háztartásoknál felhalmozott hulladékot. A 2018. április 23-28. kö-
zötti időszakra vonatkozó utcabeosztás: 
Április 23.: Méh, Meggyesfalva, Măcin, Vasile Lupu, Vlegyásza,

Prut, Körös, Kultúrház, Kászon, Tázló, Kukorica
utcák;

Április 24.: Északi, Prahova, Liget, Homoród, Szamóca, Orgona,
L. Ny. Tolsztoj,  1989. December 22. utcák;

Április 25.: Bükkös, C. R. Vivu, Székely Vértanúk, Asztalos, Haj-
nalcsillag, Béke, G. Coşbuc, Építők, Gyöngyvirág
utcák;

Április 26.: N. Grigorescu, Kosárdomb sétány, Gh. Marinescu, Új
Kórház park, D. Cantemir, C. Ciugudeanu, Gen. I.
Dumitrache, Keleti, Ep. Ioan Bob, Preot Şt. Rusu, Te-
leki Sámuel, Tető, Köcsög, Cserjés, Argeş utcák;

Április 27.: Nagyerdő, Trébely, Fülemüle, Nyár, Kőrösi Csoma Sán-
dor, Henri Coandă, Gábor Áron, Szegfű, Somostető
utcák;

Április 28.: M. Viteazul, Kollégium, N. Iorga, Vár sétány, Ana Ipă-
tescu, Mogyorós, Nagy Pál, Szarvas, Szebenihavas,
Bazsarózsa, V. Babeş, A. Şaguna, Azuga, Cosmin
utcák.

Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társuláso-
kat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, valamint az ezekhez tartozó
területet és zöldövezetet. Továbbá kérjük, hogy a hulladékot he-
lyezzék ki a járdák szélére (kupacokban, kivéve az építkezési/bon-
tási munkából származó hulladékot), a szállítóeszközök számára
könnyen megközelíthető helyre, a meghirdetett dátum előtti napon. 

A fakorona-alakításból  származó ágakat külön kell tenni, ellen-
kező esetben ezeket nem szállítják el. A hulladékot a meghirdetett
program szerinti napon szállítják el minden utcából. 

A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékot csak a köztiszta-
sági vállalathoz (Salubriserv Rt.) benyújtott előzetes megrendelés
alapján szállítják el, a tulajdonosi társulásokat pedig megbírságol-
ják. Kivételes esetekben (időjárási viszonyok, objektív okok miatt
eltérés a meghirdetett programtól stb.) a program változhat.

Moldovan Florian mérnök,
a Közterület-felügyelő Hatóság igazgatója  



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 2 szobás, első osztályú
tömbházlakás az Argeşului utcában.
Tel. 0756-018-413. (7952-I)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576-
831. (7798)

ELADÓK malacok. Tel. 0740-463-935.
(7899)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(7978)

ELVESZETT

ELVESZETT Süket Jolán névre szóló
utazási igazolvány. Érvénytelennek
nyilvánítom. (7984)

ELVESZETT Délczeg Ştefan-Gheorghe
névre szóló autóbuszbérletem. Sem-
misnek nyilvánítom. (8001)

ELVESZTETTEM Nagy Róbert névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (8009)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20037)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7664)

VÁLLALUNK tetőkészítést és -javí-
tást, festést, csatorna- és lefolyóké-
szítést,  csatornapucolást, terasz-
készítést fából és bármilyen javítást.
Tel. 0752-810-608. (7886-I)

ALKALMAZUNK hegesztőket, laka-
tosokat. Tel. 0766-519-187. (19976-I)

GONDOZÓNŐT keresünk egy idős
házaspár mellé. Tel. 0755-156-016.
(7995-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Nem simogatjuk őszülő fejed,
nem láthatjuk értünk aggódó sze-
med. Megállt a drága szív, mely
élni vágyott, pihen az áldott kéz,
mely értünk dolgozott és imádko-
zott. Nélküled üres és szomorú a
házunk, nem hisszük el, hogy
téged hiába várunk.
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk április 18-
án a pókakeresztúri GÁBOR 
MIKLÓSRA halálának 8. évfordu-
lóján. Bánatos felesége, fia,
lánya, menye, veje és a négy
unoka. Emléked legyen áldott,
nyugalmad csendes! (7826)

Megállt a drága szív, mely élni vá-
gyott, pihen az áldott kéz, mely
dolgozni imádott. Nélküled üres
és szomorú a házunk, nem hisz-
szük el, hogy téged hiába várunk.
Nem vársz már bennüket ra-
gyogó szemekkel, nem örülsz
már nekünk szerető szíveddel.
Mindig egy célod volt, a családért
élni, ezt a kegyetlen halál tudta
csak széttépni. De abban re-
ménykedünk, hogy jó helyre
mentél, hisz te a jónál is jobbat
érdemelnél.
Fájó szívvel emlékezünk a feled-
hetetlen SZÁNTÓ ISTVÁNRA ha-
lálának első évfordulóján.
Szerető lányod és feleséged.
(7953-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk 
MANYIKA NÉNITŐL. 

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A Daróczi és a Székely család. 
(-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó férj, szerető édesapa,
nagyapa, testvér, após, sógor,
barát és jó szomszéd, a káposz-
tásszentmiklósi születésű 

HARKÓ ALBERT 
türelemmel és méltósággal viselt
hosszas betegség után április
16-án csendesen megpihent.
Utolsó útjára 2018. április 19-én
14 órakor kísérjük a marosvásár-
helyi református temetőben, re-
formátus szertartás szerint. 
Virrasztása 2018. április 18-án 19
órától a Vili temetkezési vállalat
ravatalozójában. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (7988-I)

Mély fájdalommal és szomorú
szívvel tudatjuk, hogy 

NEMES PÁL 
életének 72. évében 2018. április
15. napján elhunyt. Szerettünket
2018. április 18-án, szerdán 12
órakor a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben helyezzük örök
nyugalomra. Drága emléke
örökre szívünkben él! 
Gyászolják: felesége, testvére,
fiai, unokái, az egész család és
mindazok, akik nagyon szerették.
(7963-I)

Fájdalomtól összetört szívvel tu-
datjuk, hogy 

BEREKMÉRI GÉZA 
testnevelő tanár 

hamvainak temetése 2018. április
20-án 12 órakor lesz a református
sírkertben. 
Gyászoló hozzátartozói. (7931-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
após, rokon, barát és jó szom-
széd, 

BÖJTHE ANDRÁS 
(Bandi) 

életének 65. évében csendesen
megpihent. Temetése 2018. ápri-
lis 20-án 13 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (7999-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett testvér, unokatestvér,
rokon és jó ismerős, a cserefalvi
születésű 

DEBRECZENI LUJZA 
életének 76. évében visszaadta
lelkét Urának, Teremtőjének. Be-
tegsége miatt utolsó éveit a nyá-
rádmagyarósi öregek házában
töltötte, ahol kitűnő gondozás-
ban részesült, ezért külön köszö-
net az öregotthon
személyzetének.
Utolsó útjára április 19-én, csü-
törtökön 14 órakor kísérjük a
cserefalvi ravatalozóból.  Pihe-
nése legyen csendes! Nyugod-
jon békében! 
Testvérei: Pista családjával, Ter-
csi és családja. (8007-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendült szívvel búcsú-
zunk a szeretett, kedves, jóin-
dulatú VIOLA MARGIT
szomszédasszonytól, aki vá-
ratlanul elhunyt. Fiának és
élettársának fájdalmával osz-
tozunk. A Gazda család. Szép
21 év volt mind, szomszéd.
Nyugodjon békében! (sz.-I)

Kegyelettel és szomorú szív-
vel emlékezem szeretett uno-
kaöcsémre, NEMES PÁLRA.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Drága család-
jának vigasztalódást kívá-
nunk! Géza és társa, Margó.
(7989-I)

Megrendülten vettünk tudo-
mást NEMES PÁL haláláról.
Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. Nyugod-
jon békében! A Bolyai Farkas
líceumbeli volt osztálytársai.
(8002-I)

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak NEMES
PÁL elvesztése miatt érzett fáj-
dalmában. A Kikeli család.
(20046-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Az Expert Insolvenţă SPRL
az újraszerveződés alatt álló  ROWO RT. csődbiztosaként 

közvetlen alku útján eladja az alábbi javakat:

1. Székgyár, amely 106.853 négyzetméter területből és ipari építmé-
nyekből áll, melyek telekkönyvszáma 52186-Szováta, kataszterszáma
21, helyrajzi száma 1116, berendezésekkel,       műszaki felszerelések-
kel, szállítóeszközökkel együtt, Szovátán, a Parajdi út 115/B szám alatt,
Maros megyében.  Az indulási ár 24.965.827 lej, nem tartalmazza a
héát. 

2. Árukészlet, amely a következőkből áll:  nyersanyag (bükkfa rönk,
gyalulatlan  bükk és tölgyfa  fűrészáru stb.), félkész áru (standard da-
rabok, széklábak stb.), késztermékek (székek, csomagolt tűzifa stb.)  és
egyéb termékek (székminták). 

A javak teljes listája a csődbiztostól igényelhető, megtekinteni Szo-
vátán, a Parajdi út 115/B szám alatt lehet, a ROWO RT.-nél. A javak
eladási ára az árukészlet könyvelési értékének 50%-a.  

A közvetlen alkut a csődbiztos székhelyén tartják 2018.  május
9-én 13 órakor.

Az ajánlattevőknek legalább 24 órával az alku időpontja előtt jelent-
kezniük kell a csődbiztos székhelyén, a garancia befizetése érdekében
– amely az indulási ár 10 százalékát teszi ki –, és meg kell vásárolniuk
a feladatfüzetet.  

Oda nem ítélés esetén az árverést megismétlik május 16-án, 23-án,
30-án és június 6-án, ugyanazon körülmények között. 

Mindazok, akik jogot formálnak az eladásra szánt javakra, az alku
előtt 48 órával értesítsék erről a csődbiztost.

Bővebb tájékoztatás a következő telefonszámokon: 
tel.:  0354/405-232, 
fax:  0254/713-311,
mobil: 0726-785-348,
e-mail: office@expertinsolventa.ro

Versenyvizsga 
szerződéses állásra

Koronka Polgármesteri Hivatala – Koronka, Fő út 108. szám,
Maros megye – a 2011. évi 286-os, utólag módosított és kiegészített
kormányhatározat értelmében versenyvizsgát hirdet egy megüre-
sedett szerződéses állás betöltésére a polgármester szakapparátusa
keretében, meghatározatlan időre:

•  szakképzett munkási szerződéses állás a községgazdálkodási és
karbantartó osztályra

Sajátos részvételi feltételek:
– általános iskolai végzettség
– festő–kőműves szakképesítés
– B kategóriás jogosítvány
– legalább 3 év gyakorlat a munkában
A versenyvizsgára a következőképpen kerül sor:
– gyakorlati vizsga 2018. május 14-én 10 órakor a Koronkai Pol-

gármesteri Hivatalban
– állásinterjú 2018. május 16-án 10 órakor ugyancsak a hivatal-

ban
A beiratkozási iratcsomót május 4-én 15 óráig lehet 

benyújtani. Bővebb felvilágosítás a 0265/243-152-es 
telefonszámon, e-mail: corunca@cjmures.ro

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda 
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám, 
tel./fax: 0265/512-591, 0265/512-592

Közlemény
A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése értelmében
nyilvános árverésen értékesítik az alábbi eladósodott cégek javait:
– E MOL JUNIOR COMPANY KFT., adószám 29463100, Marosoroszfalu község,
Monosfalu 1/A, Maros megye, végrehajtói dossziészám RM56
– REGUN ACORD KFT., adószám 31876265, Szászrégen, Susenii Noi utca 1.,
Maros megye, végrehajtói dossziészám SC_R_181/17090
– CHAMPION AP KFT., adószám 1236370, Szászrégen, Pandúrok u. 23., Maros
megye, végrehajtói dossziészám C25
Az árverés 2018. május 10-én 11 órától lesz a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi
Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén az RM56, SC_R_181/17090
és C25 számú végrehajtói dossziék alapján. 
A  E MOL JUNIOR COMPANY KFT. eladásra szánt javai:
– kavicsbánya, 150 t/óra kapacitás, öt szállítószalaggal, 1200-as zúzógép,
granulátumaprító, csiga, elfogadható állapotban, működőképes, kikiáltási ár
325.738 lej
– aggregátállomás (vezérlőkabin), kikiáltási ár 1.425 lej
– MF 55 C típusú Massey-Ferguson Hanomag homlokrakodó, 1988-as gyártmány,
kupával, frissen festve, 14.000 kg összsúly, elülső tengely maximális súlya 7000 kg,
hátsó tengely max. súlya 7300 kg, kikiáltási ár 37.343 lej
A REGUN ACORD KFT. eladásra szánt java:
– 1998-as gyártású Volkswagen személygépkocsi, rendszáma MS-11-NVZ,
szériaszáma WVWZZZ6NZWW019778, kikiáltási ár 2.318 lej. 
A CHAMPION AP KFT. eladásra szánt javai:
– 2047 négyzetméteres szántóterület, kültelek, telekkönyvszáma 50332, kikiáltási
ár 13.703 lej
– 3603 négyzetméteres szántóterület, kültelek, telekkönyvszáma
50338/Szászrégen, kikiáltási ár 23.744 lej
A kikiáltási ár az E MOL JUNIOR COMPANY KFT. esetében a felértékelési árat
jelenti (első árverés), a REGUN ACORD KFT. esetében a 75%-át (II. árverés), a
CHAMPION AP KFT. esetében pedig az 50%-át jelenti (IV. licit), héa nélkül. A javak
nincsenek megterhelve. 
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen
és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, 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, saját felelősségre tett nyilatkozatot,
hogy az ajánlattevő nem közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben
részt vehessenek az árverésen. 
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior
utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon. Jelen hirdetés
kifüggesztésének időpontja: 2018. április 18. 

Zogorean Florin hivatalvezető



Dorin Florea polgármester Amici Urbis
kitüntetést adott át a skóciai 

Walton Foundation képviselőjének
A Marosvásárhelyen kifejtett jótékonysági

tevékenység elismeréseként David Walton és
felesége, Carol, a skóciai alapítvány képvise-
lői a város barátainak tekintett személyek-
nek adományozott Amici Urbis kitüntetést
vehették át.

A Walton Foundation képviselői hosszú
évek óta a holokauszt túlélőinek és család-
juknak nyújtottak támogatást. Több mint
200 marosvásárhelyi zsidó részesült a skóciai
közösség támogatásából és adományaiból.
Gyógyszerek, szociális juttatás vagy otthoni
beteggondozás – csak néhány a marosvásár-
helyi zsidóknak nyújtott jótékonysági szol-
gáltatások közül. Mindezekért dr. Dorin
Florea polgármester a legfőbb adományozót,
David Waltont és feleségét, Carol Waltont az Amici Urbis kitüntetésben részesítette: „Szívből nyújtom
át ezt a kitüntetést, a tisztelet jeleként. Az Amici Urbis jelenti a város megbecsülését azok iránt, akik
életükkel példát mutatnak. Azon kevés város közé tartozunk, amelyek felvállalták a múltban elkövetett

tévedéseket, de mindannyiszor az tett boldoggá,
hogy a zsidó közösség tagjai mindig a jövő felé te-
kintettek, ezzel példát mutatva a román és a ma-
gyar közösségnek”.

David Walton: „Köszönöm az elismerést. Nem
számítottam ilyen gesztusra, amelyet értékesnek
tartok. Értékes kincsként fogadom el ezt a kitünte-
tést, amelyet megosztok a családommal, az alapít-
vány tagjaival és az összes marosvásárhelyi
barátommal”.

A díjátadó ünnepségen a skóciai küldöttség tag-
jai, valamint a marosvásárhelyi zsidó közösség ve-
zetői vettek részt.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály
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A BIROTECH PRES alkalmaz fiatalabb generációhoz tartozó NŐKET PÉNZTÁRGÉPEK ÉS IRODAI
KELLÉKEK ELADÁSÁRA ÉS TANÁCSADÓ TEVÉKENYSÉGRE. Elvárások: közép- vagy felsőfokú
végzettség, a személyi számítógép, Office Word/Office Excel felhasználói szintű ismerete. Érdeklődni lehet
a 0744-556-585-ös telefonszámon. Az önéletrajzokat a birotech@mures.rdsmail.ro e-mail-címre küldjék.
Faxszám: 0265/264-072. (61981-I)

A BIROTECH PRES alkalmaz PÉNZTÁRGÉP ÉS ELEKTRONIKAI KÉSZÜLÉKEK SZERVIZELÉ-
SÉRE fiatalabb generációhoz tartozó személyeket. Elvárások: közép- vagy felsőfokú végzettség az elektro-
nika, villamosság vagy informatika terén, B kategóriás jogosítvány. Érdeklődni lehet a 0744-556-585-ös
telefonszámon. Az önéletrajzokat a birotech@mures.rdsmail.ro e-mail-címre küldjék. Faxszám: 0265/264-
072. (61981-I)

HÁZTETŐKÉSZÍTÉS,  külső-belső munkálatok. Tel. 0741-385-192. (7784)

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szí-
vesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756-128-313.
(19953-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT, RECEPCI-
ÓST, ZÖLDÖVEZET-TISZTÍTÓT.  Tel. 0770-183-799, 0745-696-055. (20030-I)

BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐ ADMINISZTRÁTORT alkalmazunk. Fizetés 3000 lej
+ bónusz, házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (20030-I)

SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a karbantartásához keresünk hozzáértő FI-
ATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (62081-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (62081-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Amit kínálunk: biz-
tos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as tele-
fonszámon. (62081-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkal-
maz (minimum C kategóriájú jogosítvány szükséges). Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre
vagy a 0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet. (20042-I)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG 15% KEDVEZMÉNNYEL bármilyen külső-belső  munkát, bontást, háztetőkészítést,
Lindab-fedést, cserépforgatást, kerítés-, kapukészítést vállal. Tel. 0747-634-747. (7054-I)

Az RCS&RDS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG marosvásárhelyi kirendeltsége  alkalmaz TELEKOMMUNI-
KÁCIÓSHÁLÓZAT-KEZELŐT. Az állás leírása: az előfizetők hibabejelentésének átvétele, azonosítása és
orvoslása; az RCS&RDS telekommunikációs hálózatán karbantartási munka végzése. Követelmények: kö-
zépfokú technikai végzettség, felelősségteljes és ügyfélközpontú magatartás, a tapasztalat és az ismeretek
ezen a téren előnyt jelentenek, stressztűrés, jó kommunikációs készség, rugalmas munkaprogram vállalása,
legalább egyéves B kategóriás hajtási jogosítvány. Alkalmazunk ÁRUMOZGATÓT. Az állás leírása: az áru
fel- és lepakolása, az áru elhelyezése a raktárban, a megrendelt áru előkészítése szállításra, leltárkészítés, a
munkahely tisztán tartása. Követelmények:  alkalmasság fizikai munkára, stressztűrés, a tapasztalat lerakat-
ban és az ismeretek ezen a téren előnyt jelentenek. Az érdekeltek benyújthatják önéletrajzukat a marosvá-
sárhelyi Digi Store üzletekben vagy az RCS-RDS székhelyén: Marosvásárhelyen, a Dózsa György út 65-67.
szám alatt, a titkárságon, vagy elküldhetik a secretariat.mures@rcs-rds.ro e-mail-címre. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A B&B Insolvency Solutions IPURL –  székhelye: Csíkszereda,
Márton Áron utca 18. szám, P4, Hargita megye –, a csődbe jutott
SInTECH KfT. cégfelszámolójaként nyilvános árverést szervez a
következő javak eladására:

– hétvégi ház  Gödemesterháza községben, Mesterháza falu 19/C
szám alatt – Maros megye –, amihez egy 477 négyzetméteres telek
tartozik. A víkendház azbesztcement tetővel fedett, téglából épült
földszinti és fából épült emeleti részből áll.  Az épület (4 szoba, 2
előszoba) 1992-ben épült, tartozik hozzá egy filagória is (nincs te-
lekelve).  A javak együttes kikiáltási ára: 42.500 lej.

Az árverésen részt vehetnek fizikai és/vagy jogi személyek, akik
igazolják, hogy letétbe helyezték a kikiáltási ár 10 százalékát és ki-
fizették a feladatfüzet árát, továbbá a részvételi díjat  24 órával az
árverés előtt. 

Az árverésre a felszámoló székhelyén kerül sor 2018. április 20-
án 13 órakor. Ha az ingatlan nem kel el, az árverést minden pén-
teken megismétlik, ugyanabban az időpontban, amíg el nem
adódik. 

Bővebb felvilágosítás a 0366/100-551 és a 0748-836-713-as tele-
fonszámon.

MAROS MEGYEI TANÁCS

A Tej és kifli program 
keretében kiosztott termékek
tárolását ellenőrizték
A Románia iskoláiért program lebonyolításáért
felelős megyei bizottság nevében tájékoztatjuk
a lakosságot, hogy a Maros Megyei Közegészség-
ügyi Igazgatóság márciusban 26 tanintézetnél és
26 raktárnál végzett ellenőrzést a Tej és kifli
program keretében kiosztott termékek eseté-
ben. Az ellenőrzések során megállapították,
hogy a vajdaszentiványi általános iskolánál és
óvodánál a raktározóhely nincs megfelelően ki-
alakítva, és nincs elégséges hűtőszekrény a ter-
mékek tárolására. A szabédi általános iskolánál a
hűtőszekrények, amelyben a tejtermékeket tá-
rolták, nem voltak megfelelőek. 

Az észlelt rendellenességek miatt a közegész-
ségügyi igazgatóság felügyelői egy figyelmezte-
tést és egy 800 lejes bírságot róttak ki, illetve
határidőt szabtak a két tanintézet számára a hi-
ányosságok pótlására.

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft.
személyzetválogatást szervez 

TAXISOFŐRÖK alkalmazására
Követelmények: 
– érvényes taxistanúsítvány
– ápolt külső
– udvariasság, profizmus
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközeg
– motiváló bérezés
A kérvényt önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve a tanúsítvány má-

solatával, valamint a végzettséget igazoló iratok, esetleg ajánlások
a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti székhelyén, a tit-
kárságon  nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0740-535-639-
es telefonszámon. 

Csak a kiválasztott  személyeket hívjuk meghallgatásra. 
A vezetőség

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket, átkokat old fel, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi  a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magánélete
és üzlete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony
segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment;
Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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A Surub Trade S.R.L . dinamikusan fejlődő csavargyárába 
keresünk munkatársakat a következő munkakörökbe:

fémesztergályos
Elvárásaink:
esztergályos, fémforgácsoló vagy
fémmegmunkáló szakképesítés
pontosság, megbízhatóság
lojalitás

gépbeállító, gépkezelő

Előny, de nem feltétel: 
műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos, 
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés

A gépek kezelését megtanítjuk.

Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevő-
szolgálatán (Gh. Doja 145/a) vagy a cserefalvi Surtec vevő-
szolgálatán (Cserefalva,115 szám), illetve e-mailben: 
productie@surubtrade.ro. További információ a 0742-074-194
telefonszámon. 

Elvárásaink: 
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

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

8%-os árkedvezmény 
az ELDI összes termékeire!

Maros megye első számú sütő-
ipari termékeket előállító cége a
Népújsággal közösen áprilisban
8%-os árkedvezményt ajánl az ösz-
szes ELDI-termékre, amennyiben
májusra előfizet lapunkra. 

Az ajánlat, az ELDI-hűségkártya
alapján, az összes Maros megyei
ELDI-üzletben érvényes. 

A hűségkártya az ELDI titkárságán
munkanapokon 8 és 16 óra között a 0740-
309-619-es telefonszámon igényelhető. 

Amennyiben van hűségkártyájuk, a rek-
lámkampányban való részvétel érdekében,
kérjük, közöljék a szériaszámát a fenti te-
lefonszámon. A kártyát a bejelentést köve-
tően legtöbb 24 órán belül aktiválják. 

Mindkét esetben csupán közölniük
kell az újságelőfizetéskor kapott számla
számát. 


