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Gazdag kínálat, zajos tömeg

Megnyílt a szakoktatás és mesterségek vására

Kezdődik
a második
Mesevásár

A Pro-Kaart Kulturális Egyesület és az
Ariel színház szervezésében június 1je és 3-a között második alkalommal
kerül sor a Mesevásár című eseménysorozatra az Ariel színházban, illetve
annak udvarán

____________5.
A fekete sajttól
a chilis-csokisig

A minőség és a különleges ízvilág
meghozta a gyümölcsét, a sajtok iránt
egyre nagyobb a kereslet olyan vásárlók részéről, akiket nem elégít ki az
áruházak jobbára csak mennyiségileg
gazdag kínálata.

____________6.
Videomegfigyelő
rendszer rögzíti

Május 21-étől a gépjárművek időszakos műszaki vizsgáztatását végző műhelyek csak felszerelt és
működőképes videomegfigyelő és -felvevő rendszerrel működhetnek.

Tegnap délben a marosvásárhelyi várban megnyílt a polgármesteri hivatal és
a Kulturális és Tudományegyetem által
szervezett ötödik szakoktatás és mesterségek vására, amelyen a városnapokat megelőzően több szaklíceum és a
szakiskolát végzetteknek munkahelyet is biztosító cég mutatta be
ajánlatát.

Vajda György

Fontos választás
Jó volt látni, hogy legalább a megnyitóra
több általános iskolás diákot mozgósítottak tanáraik, így a hivatalos beszédeket megelőzően
a vár ódon falai közötti tér inkább egy zajos iskolaudvarhoz hasonlított. Nehezen is lehetett a
beszédekkel elvonni a diákok figyelmét a gépkocsikat, robotokat, esztergagépeket, különböző
alkatrészeket és sok más szakmához kötődő érdekességet bemutató standoktól, és a zsivaj ne-

Fotó: Vajda György

hezen csitult a díszbeszédek alatt. De ez nem is
igazán jelentett gondot, mivel elsősorban értük
volt a rendezvény. Ennek adott hangot dr.
Csegzi Sándor, a Kulturális és Tudományegyetem vezetője is, aki szervezőként, házigazdaként szólalt fel először, és elmondta, hogy az
évente megrendezett szakoktatás és mesterségek vására tulajdonképpen azoknak a pályaválasztóknak szól, akiknek az önkormányzat
(Folytatás a 4. oldalon)

____________8.
BL-döntő: Real
vagy Liverpool?

Könnyen Madrid lehet idén az európai
futball fővárosa – ehhez csak annyi
kellene, hogy az Atlético Európa-ligás
(EL) győzelme után a Real Madrid
megnyerje a Bajnokok Ligája (BL)
döntőjét, amelyet május 26-án, szombaton Kijevben rendeznek

____________9.

Nyugdíjalapok
célkeresztben

Benedek István

Néhány napja minden korábbinál hevesebb vita dúl
a magánnyugdíjalapokról. Kicsit sem tűnik hitelesnek
a hétfői szocdem pártelnöki cáfolat, miszerint maradnak ezek az alapok, annál is inkább, mert a megszüntetésüket már a választások után elkezdték emlegetni,
és erre erősítenek rá az utóbbi hetekben kiszivárgott
bizalmas információk, amelyeknek a nyilvánosságra
hozataláért a köztörvényes pártvezér fenyegetésektől
sem riadt vissza.
A magánalapok megszüntetésére irányuló szándék
mondhatni egyidős a regnáló kormánykoalícióval, a
fogas kérdés a kivitelezés mikéntje, mert ezt botrány
nélkül nem lehet megoldani. Legalábbis a rendszer
életre hozásakor a hosszú távú üzlet ígéretével piacra
csábított magánbiztosítók már többször is felemelték a
szavukat, és e cégek mögött erős multik állnak, akikkel
még rátermett politikusoknak sem könnyű ujjat húzni.
Ami biztos, hogy az alapokban felgyűlt negyvenmilliárd lejre fáj a hetet-havat ígérő, és sokaknak negatív béremelést felmutató kormányzat foga. Ez érthető, hiszen a költségvetésben tátongó lyuk nagysága
fordítottan
arányos
a
kormányosok
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 40 perckor,
lenyugszik
20 óra 58 perckor.
Az év 143. napja,
hátravan 222 nap.

Ma DEZSŐ,
holnap ESZTER és ELIZA
napja.
ESZTER: lehet héber eredetű, akkor mirtuszt jelent,
vagy perzsa, akkor csillag,
bájos leányka.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2018. május 22.

Változó idő

Hőmérséklet:
max. 270C
min. 130C

1 EUR

4,6225

100 HUF

1,4583

1 USD

1 g ARANY

3,9099
162,7844

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Szülőbizottsági elnökök találkozója

A Civilek a Katolikus Iskoláért és a Magyar Szülők Szövetsége szervezésében ma 18 órától a marosvásárhelyi
Gecse utcai református vendégházban (Ştefan cel Mare
utca 26. szám) sor kerül a szülőbizottsági elnökök találkozójára. A cél az, hogy a szülők együtt gondolkodva, minden
eszközt felhasználva vállalják fel a gyermekek jövőjének
alakítását. Azokat a szülőket is várják, akiknek semmilyen
funkciójuk nincs, de szeretnének cselekvően részt venni e
tevékenységben. Meghívottak: Burus Botond, az RMPSZ
elnöke, Horváth Gabriella, az RMPSZ Maros megyei elnöke, Bukur Tamás, a MAKOSZ elnöke és Oltean Csongor, a MIÉRT elnöke.

Operettest
a Marosvásárhelyi Napokon

Bukarestben folytatják a tüntetéseket

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület (RMOGYKE) Bukarestben folytatja tüntetéssorozatát. Május 26-án reggel 6 órakor 55 személyes buszszal utazunk a fővárosba (indulás a Bernády György-szobortól). Az 5 kilométeres imakörmenet a Nemzet
megváltásának katedrálisától indul, ahol elültetjük a megbékélés fáját, és az Ortodox Egyház vezetőjénél, Daniel
pátriárkánál ér véget, akinek hivatalosan átadunk egy

felkérést. A bukaresti felvonulást minden hétvégén megismételjük azzal a céllal, hogy megakadályozzuk a
MOGYE és a Petru Major Egyetem egyesítését, addig,
amíg létrehozzák az oktatási törvény által előírt magyar
tagozatot.
A bukaresti tüntetésre a 0742-152-767 mobilszámon
vagy az adam.valerian@gmail.com e-mail-címen lehet jelentkezni. (közlemény)

Véget ért a marosvásárhelyi dohányzáskutatás

Dr. Ábrám Zoltán programvezető

Véget ért az amerikai, magyarországi és romániai szakmai együttműködésen alapuló dohányzáskutatás,
amely összességében hatéves időtartamra terjedt ki. Az amerikai partner,
dr. Kristie L. Foley professzor asszony
jelenlétében a házigazda, dr. Ábrám
Zoltán egyetemi tanár, valamint a hét
kutatási téma vezetői, tagjai értékelték
ki a megvalósításokat. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem első alkalommal bonyolított le
olyan összetett és együttműködésen
alapuló projektet, amelyet az amerikai
Nemzeti Egészségvédelmi Intézet támogatott. Az újabb adatokat és összefüggéseket
felsorakoztató
felméréseken, vizsgálatokon túl a
szakemberek a megelőzésre helyezték
a hangsúlyt. Támogatták a nemrég
életbe léptetett dohányzási törvényt, és
továbbra is szorgalmazzák annak megfelelő alkalmazását és betartását, a helyes gondolkodásmód kialakítását.
Az elvégzett kutatások eredményei
és következtetései a közvélemény érdeklődésére tartottak számot. Egyúttal
– kivételes módon – 2016 novemberében Bukarestben a parlamentben egy

jelentés bemutatására került sor döntéshozók, szakemberek, civil szervezetek képviselői jelenlétében. A
mostani alkalomra megjelentetett
könyv (Ábrám Zoltán, Nădăşan Valentin: Dezvoltarea capacităţii de cercetare în domeniul fumatului în
România, University Press, 2018) a

kutatás és eredményeinek a bemutatásán túl az egész projekt kronológiai isis
vállalkozik.
mertetésére
Megköszönjük mindazok hozzájárulását, akiket nem hagy közömbösen a
dohányfüst vagy a füstmentes dohánytermékek egészségkárosító és függőséget tápláló hatása.

Május 25-én, pénteken 19 órakor a Lorántffy Kulturális
Egyesület, a Maros Megyei Múzeum és a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal szervezésében operettestet tartanak
a Kultúrpalotában. Fellépnek a Varieté Expressz tagjai:
Boros Emese mezzoszoprán, Buta Árpád bariton és
Szabó Levente tenor. A belépés díjtalan.

Néptáncfesztivál

Május 26-án, szombaton első alkalommal tartják meg a
székely-mezőségi hagyományőrző néptánc- és népigyermekjáték-fesztivált Mezőpanitban. A megnyitó 12 órakor
kezdődik, ezt követően színpadra lépnek a tánccsoportok.
Helyszín: a Kádár Márton Általános Iskola, szervező: a
Monográfia Alapítvány, támogató: Mezőpanit Község Önkormányzata, főtámogató: Magyarország kormánya, illetve
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Jogi tanácsadás

Május 23-án, ma délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel
kapcsolatos iratokat.

A víz és az ásványok kapcsolata

A címbe foglalt témával és sok, egészséggel kapcsolatos
kérdéssel foglalkozó előadást lát vendégül a marosvásárhelyi Bernády Ház május 23-án, ma 18 órától. Az előadó
Nacsa Mihály szegedi kutató lesz. A rendezvény házigazdai teendőit Guzrány Ferenc, a kínai orvoslás szakértője
látja el. Az értekezés kulcsmondata: Szépség és egészség
a földkéregből.

Gulyásfőző verseny

A marosvásárhelyi Magányosok Klubja június 2-án XVII.
alkalommal szervezi meg a vándor bográcsgulyásfőző versenyt. A rendezvény házigazdája Fekete Pál székelyvéckei
polgármester lesz. A részvételi szándékot május 25-ig kell
jelezni Kopacz Imola főszervezőnél, a Magányosok Klubja
vezetőjénél, e-mail: kopimola@freemail.hu.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

RENDEZVÉNYEK

Tompa Lászlóra emlékeznek

Május 23-án, ma 17 órakor a Helikon-Kemény János Alapítvány a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében a 135 éve született Tompa László költőre emlékezik.
Dércsípte szépségek címmel Nagy Olga magyartanár értekezik a költőről. Verset mond Györffy András és Kilyén Ilka.

Isten kezében
– helikoni költők művei

A Marosvásárhelyi Napok alkalmából május 27-én a Bolyai téri unitárius templomban a 11 órai istentisztelet keretében Isten kezében címmel a Helikon–Kemény János
Alapítvány szervezésében helikonista költők verseiből
hangzik el összeállítás Csíki Hajnal, Kilyén Ilka és Györffy

András előadásában. Orgonán közreműködik Szabó Hajnal Imola, az egyházközség kántora. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt, felekezeti hovatartozástól
függetlenül.

Bajaiak fotókiállítása

A marosvásárhelyi Marx József Fotóklub és a Bernády
Ház szervezésében május 24-én 18 órai kezdettel a bajai
Duna Fotóklub bemutatkozó kiállítására várják az érdeklődőket. A kiállítást a Bernády Ház emeleti galériájában rendezték be.

Craiovai fotóművészek tárlata

A marosvásárhelyi várban a Szűcsök bástyájában május
25-én 18 órakor Kifejezések címmel a craiovai Mihai DanCălinescu Fotóklub tagjainak alkotásaiból nyílik kiállítás.
Szervező a Marx József Fotóklub.
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Több mint nyolcezer állami hely a BBTE-n

Több mint nyolcezer államilag támogatott helyet hir- középiskolák végzettjei, míg további 168 helyre a határon túli
det meg alap- és mesterképzésen a kolozsvári román nemzetiségűek.
A magiszteri képzésen 3.382 tandíjmentes és 6.218 tandíjas
Babeş–Bolyai Tudományegyetem a 2018–2019-es
egyetemi évben, 271 hellyel kevesebbet, mint tavaly. hely kerül meghirdetésre a 2018–2019-es egyetemi tanévre.

Soós Anna rektorhelyettes keddi sajtótájékoztatóján elmondta, a tanügyminisztérium által eszközölt módosítások
következtében tavalyhoz képest alapképzésen 29, mesterképzésen 200, a doktori képzésen pedig 42 hellyel kevesebbet
tudnak meghirdetni idén.
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem alapképzésen 4.958
tandíjmentes, több mint 9.300 tandíjas és 2.700 távoktatási és
csökkentett látogatású helyet hirdet meg a 2018–2019-es
egyetemi évre. A tandíjmentes helyek közül 60 helyre a roma
nemzetiségű jelentkezők felvételizhetnek, 161 helyre a vidéki

Európai autópiac

A tandíjmentes helyek közül 268 helyre a prioritási szakterületekre jelentkezők, további 18 helyre a roma nemzetiségű jelentkezők, míg 82 helyre a határon túli román nemzetiségű
jelentkezők felvételizhetnek.
A Babeş–Bolyai Tudományegyetemre felvételizők 244
alapképzési program (távoktatási és csökkentett látogatású
képzés), valamint 222 magiszteri program (távoktatási és
csökkentett látogatású képzés) közül választhatnak.
A nyári felvételi 2018. július 11. és július 29. között zajlik.
(Agerpres)

Gyarapodnak a hibridek, visszaszorultak a dízelek

Nőtt a hibrid és elektromos autók, csökkent a dízelek
aránya az első negyedévben az Európai Unióban újonnan forgalomba helyezett autók körében az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA kimutatása szerint.
Az első negyedévben az Európai Unióban forgalomba helyezett új autóknak 37,9 százaléka volt dízel és 55,5 százaléka
benzinmotoros. Az alternatív hajtású autók részaránya az
újonnan forgalomba helyezett járművek között 6,5 százalék
volt, ezen belül 1,7 százalék volt az elektromos járműveké.
A forgalomba helyezett 1,57 millió dízel autó számban 17,0
százalékkal maradt el a 2017 első negyedévitől. A dízelautók
csökkenésével viszont nőtt a benzines autók száma.
Benzines autóból az egy évvel korábbihoz képest 14,6 százalékkal többet, 2,30 milliót helyeztek forgalomba az első negyedévben.
Részben vagy teljesen elektromos autót 69,9 ezret helyez-

tek forgalomba az EU-ban az első negyedévben, 26,9 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ezen belül a kizárólag
akkumulátoros elektromos autók száma 34,3 százalékkal, a
tölthető (plug-in) hibrid autóké pedig 60,2 százalékkal emelkedett.
A külső áramforrásról nem tölthető hibrid autókból 25,7
százalékkal 139,5 ezerre nőtt a forgalomba helyezések száma.
A cseppfolyósított, sűrített földgázzal és az autógázzal hajtott járművek száma 12,0 százalékkal nőtt.
Az újonnan forgalomba helyezett alternatív hajtású autók
száma Németországban nőtt a legnagyobb mértékben az első
negyedévben, 73,4 százalékkal. Spanyolországban 53,4 százalék, Franciaországban 15,3 százalék volt a növekedés. Az
Egyesült Királyságban 9,8 százalékkal, Olaszországban pedig
9,0 százalékkal többet helyeztek forgalomba alternatív hajtású
autókból az idei első negyedévben, mint tavaly. (MTI)

Politikai kísérleti nyúlnak tartják Olaszországban az
Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Liga közösen születendő kormányát, hiszen két, eddig szemben álló,
populistának tartott erő készül hatalomra, ráadásul
egyikük sem bír kormányzási tapasztalattal, mégis
radikális váltást ígérnek az olaszországi és az Európai Unióra vonatkozó politikában is.

be az olasz parlamentbe, és azóta a legnagyobb itáliai párt. A
korábbi olaszországi pártpolitikával szemben a humorista
Beppe Grillo alapította, most Luigi Di Maio vezeti. Az M5S
országos erő, de választási erejét Olaszország déli tartományai
képviselik.
A nyolcvanas évekbeli Északi Ligából kevés maradt meg a
Matteo Salvini által 2013 óta vezette Ligában, amely idén
hagyta el nevéből az északi jelzőt, annak ellenére, hogy továbbra is Olaszország északi területeit uralja. Luigi Di
Maio 32, Matteo Salvini 45 éves – sem ők, sem pártjaik
nem rendelkeznek kormányzási tapasztalattal. A politikai
generációváltást sürgető M5S és Liga politikusi táborának
többsége is teljesen újnak számít az olaszországi intézményes
életben.
A 2014-ben szintén negyvenévesen kormányra került, majd
elbukott Matteo Renzi példája viszont azt mutatja, hogy önmagában a fiatalítás nem feltétlenül számít nyertesnek a politikai életben is öreges, a bevált gyakorlatokhoz ragaszkodó
Olaszországban.
Az M5S és a Liga a „változás kormányát” ígérte az olaszoknak, akik az új kormánytól azonnali eredményeket várnak
főleg a családok anyagi helyzetének javításában.
Giuseppe Conte a miniszterelnök-jelölt
Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Liga Giuseppe Conte
jogászt javasolja közös miniszterelnök-jelöltként – jelentette
be hétfőn Luigi Di Maio, az M5S párt vezetője mikroblogján.
Az 54 éves Giuseppe Conte újoncnak számít a politikai parketten, még az olasz parlamentbe sem választották be. 1964.
augusztus 8-án született Volturara Appula faluban a dél-olaszországi Foggia tartományban. Rómában tanult jogot, emellett
bécsi, párizsi, cambridge-i és New York-i intézetekben tevékenykedett, egy fia van. Jelenleg magánjogi professzorként
oktat a firenzei egyetemen. (MTI)

Igazi „bomba” lesz az M5S-Liga kormány

„Igazi bombának” nevezte az M5S és a Liga kormányát
Matteo Salvini, a Liga vezetője a több mint két hónapig tartó
kormányalakítás napjaiban.
Elemzők inkább „bombasztikusnak” látják a két párt között
lefektetett kormányzási szerződés alapján, amely önmagában
is újdonságot jelent Olaszországban. Hiába hangoztatta Luigi
Di Maio, az M5S vezetője, hogy a mintegy 60 oldalas közös
program a német nagykoalíció példájára jött létre, olasz jogászok szerint a Di Maio és Salvini aláírásával szignált okirat
inkább a szerződést az élet minden terén előszeretettel készítő
olaszok szokásvilágára utal.
Az utóbbi hatvan évben Rómát kivétel nélkül több pártból
álló koalíciós kormány vezette, de ez az első alkalom, hogy
csak két párt szövetkezik, amelyek ráadásul a választási kampányban még szemben álltak egymással. Az M5S-szel közös
kormány miatt a Liga még az általa vezetett jobbközép koalíciótól is különvált. Így a kormányt csak a március 4-i választásokon 17 százalékkal teljesített Liga és a 32 százalékos M5S
alakítja; jelenleg a parlamenti többséghez, amely a felsőházban gyengébb lesz, mint az alsóházban, nincs is szükségük
másra.
Ez az első alkalom, hogy populista, euroszkeptikus, közvetlen demokráciát hirdető, rendszerellenesnek tartott erők
jutnak kormányra Európában, amelyek nem korábbi pártokból
alakultak át, hanem ezzel a politikai céllal születtek meg. A
civil mozgalomból 2009-ben párttá lett M5S 2013-ban jutott

Románia és Horvátország támogatja
az EU bővítésének folytatását

Románia és Horvátország támogatja az Európai séről. Mindkét fél jelezte, hogy érdekeltek egy román–horvát
Unió bővítésének folytatását – egyebek mellett együttes kormányülés megszervezésében.
Plenkovic örömmel állapította meg, hogy tavaly a két orerről beszélt Viorica Dăncilă miniszterelnök horvát
szág kereskedelmi forgalma 25 százalékkal, 310 millió euróra
kollégájával pénteken Bukarestben.

Andrej Plenkovicot Klaus Iohannis államelnök is fogadta.
A bukaresti kabinet által kiadott közlemény szerint Dăncilă
és Plenkovic is fontosnak nevezte a Nyugat-Balkán térségének biztonságát és jelezték: határozottan támogatják az EU
bővítésének folytatását, illetve fontosnak tartják, hogy az unió
bővítési politikája hiteles maradjon a tagjelölt országokkal
szemben.
A találkozó alkalmából a felek szándéknyilatkozatot írtak
alá a védelmi és biztonsági kétoldalú együttműködés erősíté-

nőtt az előző évhez mérten, és reményét fejezte ki, hogy tovább fog nőni.
Áttekintették az Európa jövőjével kapcsolatos kihívásokat, a két kormányfő megállapította, hogy országaik álláspontja azonos, hiszen mind Románia, mind
Horvátország az EU egységének és kohéziójának erősítésében érdekelt. Fontosnak nevezték a Duna kereskedelmi
potenciáljának növelésére irányuló európai uniós terveket
is. (MTI)

Ország – világ
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Kiterjesztették Ion Iliescu ellen a
forradalom ügyében indított eljárást

Kiterjesztették a Ion Iliescu ellen a forradalomügyben indított bűnvádi eljárást az 1989. december
22-e és 27-e közötti időszakra – közölte kedden a
legfőbb ügyészség. A volt államfőt emberiesség
ellen elkövetett bűncselekményekkel vádolják. A legfőbb ügyészség közleménye rámutat, a vizsgált időszakban Ion Iliescu volt a Nemzeti Megmentési
Front Tanácsának elnöke, amely a központi törvényhozói és végrehajtó hatalmat is képviselte 1989.
december 27-éig, amikor a testület elnöke államfői
megbízatást kapott. (Agerpres)

Több ezer olcsó gyógyszer
tűnhet el a piacról

Több ezer olcsó gyógyszer, többek között a rákos, a
szív-érrendszeri vagy a neurológiai betegségek kezelésére használt készítmények tűnhetnek el a hazai
piacról a clawback-adó miatt – figyelmeztet a generikus gyógyszereket gyártók romániai egyesülete
(APMGR). A szervezet szerint a tavalyi első negyedévben jegyzett 19,86 százalékról az idei első negyedévre 24,13 százalékra nőtt a clawback-adó. Az adó
kiszámítási módja miatt ez a növekedés az olcsóbb
gyógyszerek esetében sokkal inkább megérezhető:
a 25 lejnél olcsóbb készítményeknél a gyártói ár
34%-át, míg a 3.000 lej fölötti orvosságoknál annak
24%-át teszi ki – mutatnak rá a közleményben,
hangsúlyozva, hogy emiatt a közeljövőben kénytelenek lesznek lemondani azoknak a gyógyszereknek
a gyártásáról, amelyek előállítási költségeit nem tudják fedezni. (Agerpres)

Újabb modell gyártása indul
Craiován

A Ford romániai gyára új modell gyártásába kezd a
craiovai üzemben, ahol az EcoSport SUV modellt és
az 1.0 EcoBoost motorokat gyártják jelenleg. Az újítás
által 1.500 új munkahely létesül, így összesen 5.900
alkalmazottja lesz az autógyárnak. A Ford Románia
közleménye értelmében 200 millió eurós beruházást
eszközölnek, így 2008 óta közel 1,5 milliárd eurós beruházás jött létre Craiován. A gyártó közleménye szerint az új modell nevét és gyártási időpontját a
későbbiekben ismertetik. A gépjárműgyártó ismételten azt kérte közleményében a kormánytól, hogy fejlesszék a szállítási infrastruktúrát, hogy továbbra is
hatékonyan működhessen a termelés. (Agerpres)

Az északírek többsége
az EU-piacon maradna

Észak-Írország lakosságának jelentős többsége azt
szeretné, ha az Egyesült Királyság az EU-tagság
megszűnése után is az Európai Unió egységes
belső piacán és vámuniójában maradna, az Ír Köztársaság és Észak-Írország közötti határellenőrzés
esetleges visszaállításával szemben pedig olyan intenzív az ellenállás, hogy az ulsteri lakosság nem kis
része még az erőszakcselekményeket is pártolná
ennek elkerülésére. (MTI)

Nyugdíjalapok
célkeresztben
(Folytatás az 1. oldalról)

gazdaságpolitikai szakértelmével, azaz hatalmas, és ez
a pénz azonnali forrást jelenthetne a szükségletekre.
Sokkal biztosabbat, mint egy esetleges adóemelés, hiszen azt már bátor kormányosaink is látják, hogy a gazdaság dübörgése nyomán learatható adótermésnek a
töredékét is alig képesek behajtani.
Így most azon agyalnak, hogy készíttessenek egy
olyan felmérést, amiből az derülne ki, hogy a magánalapokban rossz helyen áll a munkavállalók félretett
pénze, majd szorítsák rá őket, hogy a nyugdíjas éveikre
megspórolt pénzt öntsék a deficites állami nyugdíjkaszsza feneketlen zsákjába. Eközben több dologról biztosan
nem esik majd szó. Például arról, hogy abból a bizonyos
negyvenmilliárdból hét tiszta hozam. Ez közel húszszázalékos jövedelmet jelent 2007 óta, ami annak fényében,
hogy közben volt egy több évig érezhető hatású világméretű válság is, nem mondható rossz teljesítménynek.
Aztán arról is szemérmesen hallgatni fognak kormányosaink, hogy már évek óta nem utalnak annyit a magánalapokba, amennyit a törvény előírna, most az eredeti
menetrend szerint az ügyfelek tb-járulékának 6%-át kellene, erre ők idéntől 5,1-ről 3,7-re csökkentették a befizetés mértékét, mintegy beharangozva a később várható
fejleményeket. Ha a demográfiai és foglalkoztatási mutatókat elnézve eddig is biztos volt, hogy az államtól a
pár évtized múlva esedékes nyugdíjasok legfeljebb fityiszt fognak kapni, lassan ehelyett az eleve kiegészítőnek szánt forrás helyett is más eszközökben kell
gondolkodnia annak, akinek még van két-három aktív
évtizede.
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Gazdag kínálat, zajos tömeg

(Folytatás az 1. oldalról)
perspektívát szeretne kínálni a továbbtanulás terén, majd ezt követően a szakmai elhelyezkedésben.
Ezért nemcsak az iskolák jöttek el
standjaikkal, kínálatukkal, hanem
a város azon vezető cégei is, amelyeknek szükségük van a jó szakmunkásra
és
évek
óta
munkaerőhiánnyal küzdenek. A
szervező arra kérte a diákokat,
hogy térjenek vissza szüleikkel,
mérlegeljék, beszéljék meg a kínálatot, és döntsenek okosan,
merre lépnek tovább. Dr. Dorin
Florea polgármester hozzátette,
eljön az idő az életben, amikor
dönteni, választani kell, és ez a választás
meghatározhatja
az
életüket. Az idő gyorsan eltelik –
mondta a város elöljárója, és egyesek rájöhetnek, hogy rossz döntést
hoztak. A város mindig támogatja
a fiatalokat, segíti az oktatást, ezért
is kitartóan szervezik a vásárt,
amely jó irányba terelheti a diákok
sorsát – mondta többek között a
polgármester, majd megköszönte a
szervezést a Kulturális és Tudományegyetemnek, a tanfelügyelőségnek, a tanároknak és azoknak a
cégeknek, amelyek partnerként
évről évre jelen vannak a szakoktatás és mesterségek vásárán.
Makkai Gergely alpolgármester románul szólt az egybegyűltekhez.
Röviden sok sikert és jó döntéshozatalt kívánt a jelenlevőknek,
hangsúlyozva e lépés fontosságát.
Macarie Ioan főtanfelügyelő szintén megköszönte a szakmai vásár
megszervezését. Ez alkalom arra,
hogy újra találkozzanak mindazok,
akik megpróbálják a szakoktatást
némiképpen fellendíteni. A tanfelügyelőség is teszi a dolgát, hogy ez
sok-e vagy kevés, az utókor dönti
el. A lehetőség adott, és valóban a
mai nemzedék szakmai irányultságától függ a jövőnk – foglalhatnánk össze a főtanfelügyelő
felszólalását.
Nem szégyen a munka
A vállalkozók nevében Cetănaş
Nataşa, az Imatex Rt. igazgatója
elmondta, hogy sajnos a műszaki
szakoktatás igen hiányos, ezért is
karolnak fel minden olyan kezdeményezést, amely erősíti ezt. Az
igazgató-tulajdonos meghívta a diákokat és a szüleiket, hogy győ-

ződjenek meg arról, aki ilyen szakmát választ, és gyárban akar dolgozni, kiváló, tiszta, kellemes
környezetbe kerül, és ma egy gyár
semmivel sem rosszabb helyszín
munkahelyként, mint a kórház az
orvosoknak. Nem szégyen a
munka – fűzte hozzá.
Rodica Baciu, a Materom és az
INGRICOP cégek tulajdonosa arra
ösztönözte a diákokat, hogy készségeiknek, érdeklődésüknek megfelelően válasszanak szakmát.
Ebben kínál gyakorlati segítséget a
cégük, amely bemutatóval, szaktanácsadással és a rendezvényt követő rendszeres találkozókon
próbálja segíteni a diákokat a pályaválasztásban.
A standok között igen nagy népszerűségnek örvendett a kiállított
gépkocsi. A diákok számítógépes
játék segítségével tanulhattak vezetni, a helyszínen megismerhették
a motor felépítését, láthatták egy
gépkocsi karosszériáját, ugyanakkor kipróbálhattak egy fúrógépet,
robotokat működtethettek. Élőben
láthatták, miként készülnek el a frizurák és rövid előadáson betekinthettek egy üzletbe is.
Halvány meggyőző munka
A megnyitó után Ioan Macarie
főtanfelügyelő rögtönzött sajtótájékoztatón az újságíróknak elmondta, hogy a szakmai oktatás
leépülése 2003-ban kezdődött,
amikor a szaktárca ok nélkül
megszüntette a művészeti és a
szakoktatást. Ezért örvendetes,
hogy több mint három éve a polgármesteri
hivatal
komoly
erőfeszítést tesz a szakoktatás és a duális képzés felélesztéséért.
– Minden évben annyi helyet
biztosítunk a szakiskolákban,
amennyit igényelnek a gazdasági
egységek. Tavaly a megyében 12
szakmában 44 osztályt indítottunk,
az idén is biztos lesz 40 osztály. A
legnagyobb gond az, hogy a gazdasági egységek egy-öt, ritka esetben
tíz személyt tudnak alkalmazni, de
az oktatási törvény kötelezi az iskolákat, hogy 14-es, illetve 28-as
létszámú osztályokat indítsanak, és
így többen végeznek, mint ahányat
alkalmaznának. Jelenleg a legkeresettebb az autószerelő és a különböző szolgáltatások terén levő

szakmák, pl. a fodrászat, kereskedelem – mondta a főtanfelügyelő.
Újságírói kérdésre hozzátette: a
munkakultúra hiányáért elsősorban
az Európai Unió azon előírását
okolja, amely megszabja, hogy 16
éves kor alatt nem szabad dolgozni.
Megteszünk mindent azért, hogy
meggyőzzük a szülőket arról, hogy
nem minden nyolc osztályt végzett
gyerek folytathatja tanulmányait
elméleti líceumban. Ezt tükrözik az
utóbbi évek katasztrofális érettségi
eredményei is. Sajnos megszűntek
az általános iskolában a műhelyek.
Ezek nagy részét átalakították informatikai kabinetté, és elhanyagolták azokat a kézművesfoglalkozásokat, amelyekkel a diákok kézügyességét lehetett felmérni. Sajnos a szakoktatás
fellendülése összefügg a gazdasági
helyzettel. Ameddig nincs működőképes gazdaságunk, nincsenek
termelőegységeink, addig kevesen
érdeklődnek az ilyen szakmák
iránt. Szerencsénkre más, sokkal
fejlettebb gazdasággal rendelkező
megyékkel ellentétben megyénkben három gazdasági egység is
részt vesz a duális képzésben, és
így jövőben is a meglévőnél négy
osztállyal többet indítunk ebben a
képzési formában.
Az általános iskolás gyerekek
szüleivel való konzultációval kapcsolatosan a főtanfelügyelő elmondta, egy iskolapszichológusra
és tanácsadóra 500 diák jut. Nehéz
mindenkivel szóba állni, de igyekeznek. Ezért is jó, hogy van egy
ilyen rendezvény, ahol közvetlen
kapcsolatot teremtenek az érdekelt
felek között – tette hozzá.
A szakiskolák állapotával kapcsolatban kérdésünkre elmondta,
vannak polgármesterek, akik törődnek a hatáskörükben levő oktatási intézményekkel, és ott
végeznek javítást, beruháznak,
mások nem. A konkrét marosvásárhelyi esetekkel kapcsolatban elhangzott: támogatják azon iskolák
igényét, akik a hivatalhoz fordultak, de még nem kaptak választ kéréseik orvoslására.
A szakoktatás és mesterségek
vására május 24-ig várja az érdeklődőket a marosvásárhelyi
várban.

Csatornába esett őzet
mentettek meg

Őzet mentettek kedd reggel a marosvásárhelyi tűzoltók. Az állat csatornába esett, sokkos állapotba került, állatorvos látta el, majd visszaengedték természetes élőhelyére.
A Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) szóvivője,
Cristian Virag a Mediafax tudósítójának azt mondta, az áramfejlesztésre
használt, turbinával ellátott csatornába esett állat megmentésében hat tűzoltó vett részt, gumicsónak és tűzoltóautó segítségével.
A csatorna Marosvásárhelyen folyik át. Az őz a belvárosban esett a vízbe,
hamarosan a helyszínre érkezett Borka-Vitális Levente állatorvos is.
„Szerencsére nem sérült meg súlyosan, sokkos állapotban volt, amikor
én kiérkeztem, elláttam, majd szabadon engedték” – mondta a Mediafaxnak Borka-Vitális Levente.
Az állat valószínűleg egy közeli mezőről tévedhetett be a városközpontba, vadászok vitték vissza, és visszaengedték természetes élőhelyére.
(Mediafax)

Módosítják
az adószabályozást

Remélem, hogy a szerdai kormányülésen elfogadjuk az adócsalásra vonatkozó módosításokat – nyilatkozta kedden Eugen Teodorovici pénzügyminiszter, majd hozzátette: a vonatkozó memorandumot „június
végén, július elején” teszik közzé.
„A múlt héten első olvasatban tárgyalta a kormány, remélem, szerdán
elfogadjuk a memorandumot, amely módosítja az adócsalásra vonatkozó
előírásokat. (…) Azt szeretném, hogy június végén, július elején tegyük
közzé ezt a módosító csomagot, hogyha esetleg valamit még változtatni
kell, azt nyíltan, átláthatóan, az európai gyakorlatnak megfelelően tegyük
meg” – nyilatkozta Teodorovici a parlamentben.
Hozzátette: az adócsalással kapcsolatos módosításokat a vállalkozói
környezet javításának céljából, az európai gyakorlatnak megfelelően képzelik el.
„A kezdeményezés az európai gyakorlatból fakad. Célunk a vállalkozói
környezet javítása. Van egy csomó indokolatlan perünk egészen kis összegek ügyében. Az európai gyakorlat szerint minden esetet külön kell tárgyalni. Nem minden összeg jelent bűntényt, be kell gyűjteni a be nem
fizetett adót, nem a cégeket kell bezárni, nem az embereket kell útra tenni,
mert ennek elsősorban a gazdaság látja kárát” – nyilatkozta Teodorovici.
(Agerpres)

Szavazzon a top 20-ra!

Indul Az év praxisa a Kárpát-medencében pályázat második szakasza! Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Egészségügyi Államtitkársága által meghirdetett pályázat első szakaszában a páciensek
május 10-ig történeteikkel díjazhatták háziorvosukat és munkatársát
Magyarországon és a határain túl.
Magyarországon az 1000–3000
lakosú apróbb településektől (pl.
Paszab, Napkor, Arló, Sándorfalva,
Nyírmihálydi) a nagyvárosokig
(Budapest, Miskolc, Kecskemét,
Nyíregyháza, Debrecen) az egész
ország területéről érkeztek ajánlások. Ami a határon túli településeket illeti, Erdély és Kárpátalja vezet
az ajánlások számában. A határon
túli ajánlók között ott van a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok
Egyesülete, a Kárpáti Igaz Szó szerkesztősége, de a Sütő András Baráti
Egyesület is.
A legtöbb ajánlást egy nyíregyházi és egy szovátai orvos kapta,
előbbit 20, utóbbit 18 betege ajánlotta nagy szeretettel. A legidősebb
az a budapesti doktornő, aki 79 évesen fekvőgipsszel a lábán is rendel,
és akit betegei kérnek, hogy maradjon, gyógyítson még! De ne feledkezzünk meg a rajongásig szeretett
felvidéki doktornőről sem! „Csuli
néni az év praxisa versenyben!” –
írja a Felvidék.ma, szavazásra buzdítva olvasóit!
A legkedveltebb orvosok előre
egyeztetett időpontban fogadják betegeiket, így a zsúfoltság, a hosszú
várakozás és a fertőzés (különösen
az idősebbek és a kicsik számára)
elkerülhető. Fontos a minilabor, a
helyben történő vérvétel és vizeletvizsgálat, továbbá – ahol lehetséges
– az EKG is. A betegek azt az orvost szeretik, becsülik igazán, aki
partnerként tekint rájuk, aki a szakorvosi rendelőből visszatérőknek

elmagyarázza a szakkifejezéseket,
és segít levonni a következtetéseket.
Fontos, hogy a családorvos részt
vegyen szakmai képzéseken, és az
is, hogy az infokommunikáció korában szinte mindig elérhető legyen. A legnépszerűbbek a
mobiltelefon mellett e-mailben és a
közösségi portálokon, sőt saját honlapjukon is elérhetők, ahol naprakész és fontos információkkal látják
el pácienseiket.
A szervezők 284 ajánlást regisztráltak, ebből 51 mindössze egy-két
mondatos volt, tehát nem felelt meg
a pályázati kiírásnak. 233 történet
viszont olvasható a www.evpraxisa.hu portálon. A hálás betegek
mellett az anyaországi és a határon
túli polgármesteri hivatalok, önkormányzatok, idősotthonok, könyvtárak,
szerkesztőségek,
nyugdíjasklubok, sőt a Nagycsaládosok Egyesülete (Magyarországról és Kárpátaljáról is), a Házi
Gyermekorvosok Egyesülete, egyetemi oktatók és szakfelügyelő orvosok is beszálltak a nemes
versengésbe, kollégáikat javasolva.
A zsűri – melynek tagjai között
ott van Kásler Miklós professzor, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
első embere is – a történetek alapján
választotta ki a nemes versengés
10-10 legjobb praxisát. A háziorvosok neve ábécérendben található a
portál szavazóoldalán.
A pályázat második szakasza
május 20-án indul. A végső sorrendet, vagyis azt, hogy ki nyeri meg a
versenyt, a portál olvasói döntik el.
Maros megyei jelöltek: dr. Cuzic
Melinda/Szováta,
dr.
Finna
Judit/Marosvásárhely, dr. Szabó
Zoltán/Marosvásárhely.
Az év praxisa a Kárpát-medencében pályázat második szakasza
május 20-tól június 2-ig tart. A
szervezők várják a szavazatokat!
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Kezdődik a második Mesevásár

Kaáli Nagy Botond

A Pro-Kaart Kulturális Egyesület és az Ariel színház szervezésében június 1-je és 3-a között második
alkalommal kerül sor a Mesevásár című eseménysorozatra az Ariel színházban, illetve annak udvarán
(Marosvásárhely, Nyomda utca 4.) A rendezvényen
számos gyerekelőadás és kiegészítő programpont,
műhelymunka, koncert és mesekönyvvásár várja a kisebbeket és nagyobbakat, a mesekönyvvásár 10-19
óra között mindennap nyitva tart. Az eseménysorozat
programját az alábbiakban közöljük.
Június 1-je, péntek. 10 – Fogadó a kíváncsi hörcsöghöz – az Ariel
színház
előadása
(nagyterem). 11.30 –
Fogadó a kíváncsi
hörcsöghöz (nagyterem). 12 – Helen
Doron angol nyelvű
interaktív foglalkozás (2-10 éveseknek,
az udvaron). 12 –
Lectură pentru copii
– román nyelvű
program (konferenciaterem). 13 – Apró
színjátszók versenye
(nagyterem). 16 –
Workshop interactiv
cu păpuşi – román
nyelvű
program
(udvar). 17 – Ügyességi játékok (stúdióés
konferenciaterem).
Június 2., szombat. 11 – Evilági zenekar – Dalóka
előadása (nagyterem)
12 – Ügyességi játékok (stúdió- és
konferenciaterem).
14 – Mesemaraton –
Soós István: Cincen
Ficc (előcsarnok). 15
– Bábfoglalkozás
(udvar). 17 – Az illusztrációverseny
nyerteseinek díjazása
(udvar)
Június 3., vasár-

Zs

ongó, fülledt kaptár lesz estére
a város. A bézs színű dzsekijét
melegebb időben is magán
hagyó, ősz hajú férfi ilyenkor szeret útnak
indulni. Azt mondja, valami titokzatos, otthonos biztonság árad a villanyfényes utcákból. Talán a házakból kilopakodó vacsoraillat,
talán a tavasz végi fák szürkület utáni néma
ujjongása teszi – találgattam a főtéri kávézóban, ahol beszélgetőtársam méhekről, fákról, régmúlt kívánságokról mesélt.
– A háború utáni nincstelenségbe születtem bele egy Maros menti kis faluban. Négyen voltunk testvérek, és mivel én érkeztem
utoljára, a nagyobbak kinőtt kabátját, cipőjét viseltem. De nem szégyenkezve, hanem
büszkén, szeretettel. Számomra ez így volt
természetes. Ha jól belegondolok, gyermekkori vágyaim nem is igazán voltak. Már kisiskolásként a felnőttkorról álmodoztam,
leginkább arról, hogy tanító leszek. A mi falunkban egy aranyszívű, nagy műveltségű,
idős ember töltötte be ezt a szerepet, és én
olyan szerettem volna lenni, mint ő.
– Valóra vált a vágya?
– Tulajdonképpen igen, csak nem pontosan úgy, ahogy elképzeltem – mondta elgondolkozva, aztán torkát megköszörülve
folytatta: – A székelyudvarhelyi tanítóképzőbe szerettem volna felvételt nyerni, de
hiába volt kiváló zenei hallásom, és hiába
szerettem a tudományok, különösen a számok világát, a hiányos románnyelv-tudásom
miatt nem jártam sikerrel. Így az asztalosmesterséget tanultam ki. Nem maradt bennem csalódottság, ugyanis rájöttem, hogy
számomra ez a munka adja a legnagyobb

nap. 10 – Jack şi vrejul de fasole – az Ariel színház
román nyelvű gyermekelőadása (nagyterem). 11 –
Ügyességi játékok (stúdió- és konferenciaterem).
11.30 – Jack şi vrejul de fasole – román nyelvű gyermekelőadás (nagyterem). 12 – Interaktív bábfoglalkozás (udvar). 14 – Mesemaraton – Szabó Róbert
Csaba: Vajon nagyi és az aranyásók (előcsarnok). 17
– A kiskakas gyémánt félkrajcárja – Bonczidai Dezső
és Halmágyi Éva előadása (stúdió).
A szervezők tudatják, a Mesevásáron ezernyi
könyv és meglepetés várja a kicsiket és nagyokat: arcfestés, kézműves-foglalkozások, lufihajtogatás,
ügyességi versenyek, térkőrajzolás.

Erről jut eszembe

Jöjjenek, jöjjenek, jöjjenek! – cseng fülembe egy jó hét teltével is lelkes
párizsi idegenvezetőnk noszogatása. Olyankor sürgetett, amikor kirándulócsoportunk a kelleténél többet időzött valamelyik múzeumi műremek
előtt a francia fővárosban vagy a Loire menti kastélyokban, s már tovább
kellett volna mennünk, mondjuk Van Goghtól Gauguinhez. Jöjjenek, jöjjenek! – mondanám biztatón, jöjjenek a marosvásárhelyi Kultúrpalota bal
szárnyának III. emeletére, ahol a múlt csütörtökön megújulva újranyitott
Modern Magyar Művészeti Galéria várja önöket számos kis csodával.
Nem világhírűek, mint például egy Leonardo- vagy Tintoretto-alkotás,
amilyenekkel Franciaországban lépten-nyomon találkozhattunk, de a lelkünkhöz közel álló, igazi értéket képviselnek. A magyar képzőművészet
1850–1950 közötti évszázadának kiemelkedő munkái, a Bernády-gyűjtemény nagyszerű festményeit, szobrait és a képtár későbbiekben beszerzett
jelentős műalkotásait ismerhetjük fel bennük. Döntő hányadukat már láthatta a közönség, de most, hosszabb szünet után, más körülmények között
és újabb művekkel kiegészülve kínálnak tartós élményt az érdeklődőknek.
A Kultúrpalota nem bővült új terekkel, addig lehet nyújtózkodni, ameddig
a takaró ér, de a múzeum munkatársai ötletesen tudták növelni a „takarót”. A világ számos hasonló intézményében is bevált az ötlet: a folyosókat, előcsarnokokat is fel lehet használni a kiállítófelületek bővítésére. Itt
a II. emeleti kisteremtől felvezető lépcsősor és a képtár előtere vált tetszetős galériává. Ily módon 14 újabb munka elhelyezése vált lehetővé,
ezekből 12 raktáron volt eddig. A benti termeket pedig úgy lehetett átrendezni, hogy az egyes remekművek az eddigieknél jobban érvényesüljenek.
Ferenczy Károly híres festménye, a Krisztus sírbatétele például egyből lenyűgözi a belépőt a második teremrész központi falán. Ott van a megyei
múzeum nemrég népszerűsített frissen vásárolt képe, Az ablaknál is, a
nagybányai művésztelep egyik vezéregyénisége, Hollósy Simon műve.
Szemben velük, a galéria első termében egy eddig nem látott monumentális mű, a magyar festészet múlt század eleji kiválósága, Hegedűs László
Herkules válaszúton című kompozíciója fogadja a látogatókat. Ez előtt is
biztos lecövekelnek a művészetkedvelők. A bukaresti Artmark Aukciósház
helyezte itt letétbe, mint Soós Zoltán múzeumigazgatótól hallhattuk, talán
még ebben az évben a vásárhelyi intézmény tulajdonába kerülhet ez a jelentős műalkotás. A többi hatalmas méretű mű, például Wágner Sándor
Alhambrája, vagy Spányi Béla döbbenetes látképe, a Jajce vára is erőteret
nyert az átrendezés során. A kiállított munkák monumentalitását egyébként külön hangsúlyozta az avatóünnepségen az Artmark hálózat elnöke,
a kiváló román író, Horia-Roman Patapievici, aki erre az alkalomra utazott városunkba, és megígérte, hogy az elkövetkezőkben is támogatja a
jelentős helyi kollekció bővítési folyamatát. Ebben nyilván a Maros Megyei Tanácsnak van döntő szava, Péter Ferenc tanácselnök biztosította is
a jelenlevőket, hogy töretlen a testület szándéka, tovább szeretnék gazdagítani Bernády örökségét. Ezt a hagyatékot Patapievici is külön méltatta.
Az ilyen hangok a jelek szerint a mai városvezetéshez nem jutnak el. Pedig
elég sűrűn és hangosan ismételgeti a sajtó, a média is. A képtárbővítés
egyébként a jelenlegi fenntartónak és a múzeumi szakembereknek köszönhetően folytatódik, a Soós Zoltán által nevesítettek – Ioan Şulea részlegvezető és Cora Fodor művészettörténész – irányításával már folyamatban
van a Modern Román Művészeti Galéria átrendezése az épület jobb szárnyában. A 105 éves Kultúrpalota menet közben ölt új ruhát, az egykori
városépítő, Bernády György nem csak szépet álmodott, meg is valósította
merész elképzeléseit, és valóban maradandó dolgokat hozott létre Marosvásárhelyen. Ezt Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának a vezetője, Tóth László főkonzul is hangsúlyozta ünnepi beszédében. Sokan
felkarolják ezt az ügyet, érdemes élnünk a számunkra megadatott lehetőséggel. A Múzeumok Éjszakáján számosan be is járták mindazt, amivel
szellemiekben ilyenképpen gazdagodhatunk. De kár lenne csak az ehhez
hasonló különleges alkalmakra várni. Szerencsére van miből válogatni.
(N.M.K.)

Madarak, méhek tanítványa

nyugalmat. Ráadásul az oktatásról sem kellett teljesen lemondanom, a lányomnak és
később az unokámnak is én voltam a házi tanítója. Legszívesebben mértanozni szerettem
velük. Csodálatos volt megtapasztalni,
ahogy egyszer csak könnyeddé válik, határozott pályán indul el az addig görcsösen
szorított ceruza, és a bizonytalan vonalakból
valódi ábrák születnek.
Az unokámat a szép
hangja miatt harmadikos korában beválasztották az osztálykórusba. Ott derült ki, hogy botfüle van.
Rengeteget gyakoroltam vele a kiadott énekeket, és egy kis javulás érezhető is volt, de
aztán csak kitették az énekkarból. Nem
bánta, mert nem szerette az egészet, a tanító
nénije erőltette, hogy próbákra járjon. Viszont a közös tanulóóráink emléke mindkettőnknek megmaradt.
– Hogyan alakult a rendszerváltás előtt és
után az élete?
– A bútorgyári korszakom szép és gondatlan volt. Nem voltunk gazdagok, de hétvégente el-el tudtunk menni kirándulni a
családdal, persze csak a közeli helyekre.
Mindig nagy természetjáró voltam, és a lányom különösen élvezte a somostetői csatangolásainkat. Olyankor sokat meséltem neki
fákról, növényekről, és arra is megtanítottam, hogyan lehet megkülönböztetni a különböző madárhangokat. A nyolcvanas évek
második felében ért véget ez a felhőtlen időszak, amikor mellhártyagyulladást kaptam.
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Hosszú heteket töltöttem kórházban, akkor
derült ki, hogy a szívemmel is komoly baj
van. Nem végezhettem többé kemény fizikai
munkát, így alig negyvenévesen betegnyugdíjaztak. Az asztalosmesterséggel azonban a
későbbiekben sem hagytam fel. Pár évig
még megvolt a házunk – éppen a forradalom
előtti őszön bontották le
–, és az udvaron volt
egy kis melléképület,
amelyet színe miatt a
lányom csak „zöld háznak” nevezett. Ott fúrtam, faragtam naphoszszat, fából hintát, asztalt, széket készítettem,
de sosem eladásra, mindig csak a családnak.
Amikor tömbházlakásba költöztettek, egy volt
kollégám műhelyébe jártam be, ha volt mit, segítettem, ha nem, a magam örömére dolgozgattam. Szintén akkoriban, a rendszerváltás
után szerettem bele a méhészkedésbe.
– Ez hogyan kezdődött?
– Egy régi barátomnak voltak méhei, ő kívántatta meg velem ezt a szép, nemes mesterséget. Volt egy kis megtakarított pénzem,
abból vásároltam meg az első méhcsaládot.
Falun, édesanyámék üresen álló háza udvarán tartottam a méheket, minden hétvégén
kibuszoztam hozzájuk. A kaptárakat saját
kezűleg készítettem, a méhtartásról, teleltetésről a barátomtól kapott szakkönyvekből
tájékozódtam. Később magam is vásároltam
ilyen könyveket, néhány még ma is megvan.
Pár év alatt kilencről 25 egyedre szaporodott a család. A mézzel a rokonságot és a barátokat ajándékoztam meg, piacra sosem

vittem egy üveggel sem. Mondták is eleget
az otthoniak, hogy jól fogna egy kis jövedelemkiegészítés, de én ehhez is olyan könnyelműen állok hozzá, mint mindenhez az
életben. Az igazság az, hogy én még büszke
is voltam a könnyelműségemre. A természet
nyugalma, a madarak röpte, a méhek önzetlen szorgalma tanított meg rá. Számomra
így volt élvezhető az élet.
– A méhekkel aztán mi történt?
– A lányom sokszor jött velem méhészkedni. Egyetlenegyszer, a sokadik alkalommal megcsípte egy méh. Azonnal feldagadt,
mire kijött a mentő, majdnem elvesztettem.
Kórházba szállították, hidrokortizon injekciót kapott. Hála istennek túlélte, de én azután az összes kaptárt és lakóit a méhész
barátomnak ajándékoztam.
Beszélgetésünk alatt szinte észrevétlenül
öltözött bársonysötétbe a város. Eljött az
utolsó kérdés ideje.
– Úgy tudom, évek óta egyedül él. Mivel
tölti a napjait?
– Négy éve vagyok özvegy. Nehezen engedtem el szegény feleségemet, nem volt
könnyű megszokni az egyszemélyes életformát, valahogy mégis sikerült. A lányomék
Magyarországon élnek, de nyáron mindig
hazajönnek legalább egy hétre, tíz napra.
Most is azt várom. A születésnapomra kaptam tőlük egy táblagépet, szép lassan megtanultam használni. Ha egyedül érzem
magam, bekapcsolom, és az interneten
madár- meg erdőhangokat keresek. Aztán
csak be kell hunynom a szemem, és máris ott
járok a somostetői fák közt, cinke- és vörösbegylesen.
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Érlelt sajtok a kundi üzemből

A fekete sajttól a chilis-csokisig

Szerkesztette: Benedek István

Škoda-karaván a várban

Az Ingricop és a Materom cég a napokban több standdal is
jelen van a várban, így aki közelebbről is meg akar ismerkedni
a cég tevékenységével, illetve az általuk forgalmazott legújabb Škoda gépkocsikkal, térjen be az ódon falak közé.

A Vár sétány felőli bejárat mellett található a Škoda-karaván sátra, ahol
egy jármű mellett a cég alkalmazottai a rendelkezésükre álló katalógusok
segítségével ismertetik a legújabb Škoda márkajegyű járműveket. Az érdeklődők nemcsak az autókkal ismerkedhetnek meg, hanem a cég szolgáltatásaival is. A Dózsa György utca 194/A szám alatti bemutatóüzlet
mellett korszerű autószerviz és autómosó is működik, ahol a legjobb minőségű szolgáltatásban részesítik ügyfeleiket. Kiválóan képzett szakemberek vállalják a garanciális javításokat és nem csak.
A Materom cég Marosvásárhely és Maroskeresztúr határában levő telephelyén használt autókból származó alkatrészek széles skáláját is kínálják az érdeklődőknek. A Škoda-karaván a Marosvásárhelyi Napokon,
május 22. és 27. között várja az érdeklődőket, azt megelőzően pedig a cég
az idén is jelen van a szakoktatás és mesterségek vásárán, ahol nemcsak
a szakma iránt érdeklődő diákoknak, hanem bárkinek a rendelkezésére
állnak standjukkal. Akik ezt elmulasztották, azok a városnapok alatt fordulhatnak a cég Škoda-sátornál levő munkatársaihoz.
Mi több, állást is ajánl a cég. Aki autószerelőként, diagnóziskészítő
technikusként vagy autófestőként szeretne dolgozni, jelezze szándékát a
0756-190-527-es telefonszámon, vagy küldje el önéletrajzát a
resurseumane@materom.ro e-mail-címre.
Az Ingricop, Materom cégek szeretettel várják ügyfeleiket!

Kellemes állagú, karakteres
ízű érlelt sajtok készülnek
ifj. Varga István kundi üzemében. A minőség és a különleges ízvilág meghozta a
gyümölcsét, a sajtok iránt
egyre nagyobb a kereslet
olyan vásárlók részéről, akiket nem elégít ki az áruházak
jobbára csak mennyiségileg
gazdag kínálata. A fiatal vállalkozó a hét végén a marosvásárhelyi Vár sétányon
tartott termékvásáron kínálta portékáját.

Menyhárt Borbála

A mindennapok tapasztalata
arra utal, hogy egyre bővül az a
réteg, amely az érlelt sajtokat keresi, és hajlandó mélyebben a zsebébe nyúlni, hogy egészséges
élelmiszer kerüljön a család asztalára.
Ifj. Varga István egy Erdélyben
tartott tanfolyam keretében svájci
sajtmestertől tanulta a mesterséget,
ezért alpesi típusú sajtot készít, és
a mennyiség helyett a minőségre
fekteti a hangsúlyt. Vállalkozásának a Sajtmanufaktúra nevet adta,
amit márkanévként nemrég le is
védetett.
Fekete sajt, a kuriózum
A fiatal vállalkozó elmondta, jelenleg 12 fajta sajtot készít: a többi
között van natúr, vörösboros, fekete borsos, chilis-csokis, diós-konyakos, zöld borsos, bazsalikomos, medvehagymás, köménymagos, és egy ideje bekerült a kínálatba a provence-i fűszeres,
valamint a fekete sajt, amit tudo-

Családi nap a Škoda Ingricopnál

Ötletes rendezvénnyel szólította meg
vevőit a Škoda gépkocsimárkát forgalmazó cég, a marosvásárhelyi Ingricop. Május 19-én, szombaton
másodszor szerveztek családi napot a
Dózsa György utca 194/A szám alatt
levő bemutatóüzletben és autószervizben, ugyanakkor a telephely udvarán.

A rendezvényre nagyon sok család jött el,
így öröm volt látni, amint a szülők a gyerekekkel együtt részt vettek a cég által szervezett programokon. A felnőtteknek bemutatták
az új Škodát, a gyerekek is beülhettek a járművekbe, közben szórakoztató játékokon is
részt vehettek.
Rodica Baciu cégvezető Walt Disney-t
idézve elmondta: „munkánk legfontosabb
része a család, a család jelenti üzletünk alapkövét”. Ennek a megközelítésnek köszönhetően alakíthatták a családi vállalkozást
országos üzleti hálózattá, és ezért szervezik a
családi napot, mert ezáltal valódi otthont szeretnének teremteni az ügyfeleknek. „Mindig
arra törekedtünk, hogy a marosvásárhelyi
Škoda bemutatóüzletet hangulatossá, ottho-

nossá, barátságossá tegyük, és hisszük azt,
hogy mind a tavalyi, mind az idéni családi
nappal sikerült ezt megvalósítanunk.
Az eseményen barátainkkal, a nagy családunkhoz közel állókal találkozhattunk, akikkel remek időt tölthettünk el, a gyerekekkel

mása szerint az országban csak ő
készít. Európai viszonylatban is
körülbelül négyen vannak, akik fekete sajtot állítanak elő. Érdeklődésünkre elárulja, ennek az a
különlegessége, hogy növényi szenet tesznek a tejbe, és úgy érlelődik. Jelen van az intenzív sajtíz, a
szén egy különleges állagot és természetesen színt kölcsönöz neki. A
fekete sajt iránt nagy az érdeklődés, hiszen kuriózumnak számít,
főként a vendéglők tartanak rá
igényt.
A vásárlók körében a vörösboros is nagyon keresett, akárcsak a
chilis-csokis. Amikor arról kérdeztük, hogy honnan jött a kombináció ötlete, István megjegyzi, sokan
készítenek chilis sajtot, és létezik
chilis ízesítésű csokoládé, ezért
gondolt egy merészet: miért ne legyen ilyen kombinációjú sajt is? A
színvilágát tekintve is különleges
termék 85 százalékos kakaótartalmú
csoki felhasználásával készül.
Két hónapig érlelődik
A kundi üzemet nemrég bővítették, a saját teheneik tejét dolgozzák fel. Az üzem kapacitása napi
650 liter tej, de ezt a mennyiséget
nem érik el, jelenleg 400 litert dolgoznak fel naponta, a sajtok pedig
átlagban két hónapig érlelődnek –
mutatott rá István. Az érlelt sajtok
előállítása nagy odafigyelést
igénylő, komplex folyamat, ahol
az sem mindegy, hogy mit eszik a
tehén. Ugyanakkor szigorúan odafigyelnek a fejési higiéniára, a fejőgépek alkatrészeit minden fejés
után egy erre alkalmas berendezéssel tisztítják, az állatok tőgyét

együtt. Játszottunk, hiszen számos versenyt,
nyereményjátokot és meglepetést tartogattunk barátaink számára.
Ezúttal bevontuk a játékba a Škoda autócsalád „tagjait”, a legkisebbtől a legnagyobbig, a Škoda Fabiától a Škoda Karoqig. A
Škoda az egyik legnépszerűbb családi autómárka, ezért döntöttünk úgy, hogy ezen az

Fotó: Nagy Tibor

pedig egyszer használatos eszközökkel törlik, fertőtlenítik.
A vállalkozó szerint a sajtjainak
a különlegességét a hosszas érlelés
mellett az adja, hogy nem pasztőrözött a tej, emiatt teljesen más
lesz a sajt, más az ízvilága, mint a
pasztőrözött tejből készültnek. – A
pasztőrözött tej esetében sok minden bekerül még a sajtba, ami
nálam nem. A hozzávalókat, a fűszereket Németországból vásárolom bio minőségben. Sok fűszer
ugyan itthon is megtalálható, de ott
kialakult egy bioipar, és ki tudnak
szolgálni a megfelelő minőségűvel
– tette hozzá a fiatal termelő.
István elégedetten nyugtázta,
hogy jól beindult az értékesítés,
boltok vásárolják fel a sajtot, főleg
az ország déli részéről és Bukarestből. Ugyanakkor nagyon sok vendéglő van, amelyek átveszik az
árut, mert jó, ha helyi, romániai,
érlelt kézműves sajt is szerepel a
menüben. Mivel a boltok és vendéglők viszonylag nagy mennyiséget vásárolnak fel, ritkábban kell
vásárokra menniük.
– Tavaly majdnem minden hétvégén vásáron voltunk, az idén
csak minden második, harmadik
hétvégén megyünk. Nem hagyhatjuk cserben a hetente, havonta
rendszeresen vásárló klienseket,
nem tehetem meg, hogy áru nélkül maradjak – jegyezte meg ifj.
Varga István, aki azt is elárulta,
hogy újabb kísérletezgetéseket
tervez, ami azt jelenti, hogy újabb
ízek – és úgy tűnik, hogy színek is
– tűnnek fel a kundi sajtüzem kínálatában.

eseményen közelebb hozzuk a járművet a
családokhoz, azokhoz, akik szeretik a több
lóerő mozgatta autókat.
Ezúttal megteremtettük azt a hangulatot és
légkört azoknak az érdeklődőknek, akik először találkoztak a Škoda modellekkel. Láthatták, hogy a bemutatóüzletben mindig
szeretettel fogadjuk ügyfeleinket, meggyőződhetnek arról, hogy mind az üzletben,
mind a szervizben olyan kiváló szakemberek
dolgoznak, akik érzik és megértik egy család
szükségleteit, és azon igyekeznek, hogy ajánlataikkal, a szolgáltatással az egész család
kedvében járjanak.
Azzal a reménnyel zártuk a rendezvényt,
hogy a több mint 60 személy – felnőttek és
gyerekek egyaránt –, aki átlépte telephelyünk
küszöbét, visszatér, és hagyományt teremtve
jövőre ismét megszervezhetjük a családi
napot. A rendezvény nemcsak a családi öröm
és együttlét napja volt, hanem lehetőséget teremtett az új dolgok felfedezésére, az interaktív kapcsolatra, igazolva azt, hogy a Škoda
Ingricop cég egy kreatív, az ügyfelek igényeit
figyelembe vevő rugalmas partner.
Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek
a Škoda családi napon, és visszavárjuk őket
legközelebb is – mondta Rodica Baciu üzletasszony.
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Turistából zarándok

A csíksomlyói búcsún jártam kerékpárral

Veress Zsombor

„Vastagnyakúként” hosszú-hoszszú időn keresztül elengedtem
magam mellett a zarándoklatokról
érkező híreket. Napokon vagy heteken át gyalogolni, majd megérkezni
valahová, ahol már annyian vagyunk, hogy azt sem tudjuk, hová
álljunk, majd vég nélkülinek és
unalmasnak tűnő szertartások után
végre elindulni haza…
Aztán Nepálban járva megtapasztalhattam, hogy a különböző
világvallások hívei (hinduk és
buddhisták) is képesek békességben
egymás mellett élni, mi több egymás kegyhelyeit látogatni, egymás
tanait elfogadni, akár átvenni is.
Arra gondoltam, hogy akkor mi,
akik ugyanannak a világvallásnak,
a keresztyénségnek vagyunk élő
tagjai, miért ne tisztelhetnénk meg
jelenlétünkkel időnként egymás
templomait, istentiszteleteit, miséit,
ünnepeit?
A világon sokan élnek fizikai bezártságban, a rendszer, a test, a
nincstelenség korlátai között, de a
lelket, a hitet, a vallási meggyőződést nem lehet bezárni, mert minél
jobban be akarnák temetni, annál
nagyobb lesz a vágy arra, hogy kiszabaduljon és szárnyaljon. Még a
kommunizmusnak sem sikerült kiölni a hitet, sőt reménykedésünk paradox módon megerősödött.
Manapság azonban nemcsak
lelki, hanem fizikai szabadságot is
élvezünk, ezért pünkösd elött néhány nappal – kíváncsiságomtól
hajtva – eldöntöttem, hogy elindulok kerékpárral a csíksomlyói búcsúra. Úgy gondoltam az egészre,
mint egy jó kis kirándulásra, amikor
kizökkenthetem magam a hétköznapokból, és kipróbálhatom magamat egy 100 kilométeres tekerésen,
át a Hargitán.
Aggodalmaskodva indultam el
pénteken Segesvárról, mivel az előrejelzések szerint nem sok jóval ke-

csegtetett az időjárás, ráadásul azt
sem tudtam, hol fogok éjszakázni,
ugyanis búcsú idején 50 kilométeres körzetben minden szállás már
hónapokkal korábban le van foglalva. Elképzeltem, amint valahol a
hargitai fenyves erdő aljában ácsorogva ázom-fázom. Aztán amikor
Máréfalva után kapaszkodni kezdtem a hegyre, a táj szépsége feledtette
velem
egy
időre
nyugtalanságomat. Az út szélén
akácvirágok bódítottak, a rétek
sárga és lila virágait simogató fuvallat látványától borzongtam, odafönt
sötétzöld erdők leheltek rám fenyőillatot. De ahogy emelkedtem, a
szellők széllé erősödtek, az ég elfeketedett, és lelki szemeimmel láttam magamat, amint a csapkodó
viharral küzdve húzom fel sátramat.
Az út legmagasabb pontján, a
Tolvajos-tetőn egy pihenő kerékpáros zarándokcsapatot értem utol,
akik meglátva engem, magukhoz

hívtak és „szíverősítővel” meg lekváros fánkkal kínáltak. Ez volt az
első alkalom, amikor azt éreztem,
hogy ez az út több lesz, mint egy
jó kis kiruccanás, kerékpártúra,
edzés, kihívás, vagy nevezzük,
ahogy akarjuk. A felebaráti szeretet megtapasztalása volt ez, egy
olyan érzés, amihez nincsen fogható.
Aztán amikor ereszkedni kezdtem lefelé a hegyen, Csíkszereda
előtt egy kis panziót vettem észre
az út szélén. Lefékeztem, gondoltam, megpróbálom, hátha van szabad helyük, és – csodák csodája –
volt, mert egy csoport az utolsó
pillanatban visszamondta a foglalást. Bebizonyosodott, mint oly sokszor más esetben is, hogy nem kell
kishitűnek lenni, folyton aggodalmaskodni, hogy mi lesz velünk, hol
fogunk nyugovóra térni stb. Csak el
kell indulni, és Isten egyengeti ösvényeinket, és mindig úgy intézi

Már jelentkezhetnek a tehetséges diákok
a Mathias Corvinus Collegium képzéseire

Középiskolás és leendő egyetemista diákoknak hirdet felvételt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehetséggondozó
intézmény. A hagyományos oktatást kiegészítő interaktív, egyéni képességeket
fejlesztő ingyenes képzésekre a középiskolás tanulmányaikat folytató diákok június 17-ig, az idén érettségizők június
24-ig jelentkezhetnek Magyarországról
és a határon túlról egyaránt.

A kollégium MTI-hez eljuttatott tájékoztatása
szerint a társadalomtudományok iránt érdeklődő
és a pályaválasztásra tudatosan készülő diákok
önfejlesztésére nyújt lehetőséget az MCC középiskolás programja, amelynek képzéseire június
17-ig pályázhatnak a tanulók. A sikeres felvételit
tett középiskolások a programban nyolchetes
rendszerben működő e-learning kurzusokon,
havi egy személyes képességfejlesztő tréningnapon, valamint téli és nyári közösségépítő táborokban is részt vehetnek. Minden diák a saját
érdeklődésének megfelelően választhat az
alábbi, legnépszerűbb társadalomtudományi területek közül: közgazdaságtan, jog, pszichológia,
íráskészség (angol és magyar nyelven), nemzetközi kapcsolatok, társadalomi tanulmányok, valamint modern kori történelem.
Az MCC juniorképzése a középiskolai tanulmányaikat idén befejező és a budapesti egyetemek nappali tagozatán továbbtanuló diákok

jelentkezését várja június 24-ig. A pályázók a logikai készséget és szókincset felmérő írásbeli
teszten túl egy szóbeli fordulón (prezentációval
kísért előadás és beszélgetés) is részt vesznek. A
programra sikeresen bekerülők egyetemi tanulmányaik idejére bentlakási lehetőséget is kaphatnak.
Az egyéves juniorképzés célja, hogy a különböző tudásszinttel érkező tanulók ismereteit kiegyenlítse és támogatást nyújtson a
Collegium valamennyi lakója számára előírt
felsőfokú angol nyelvvizsga megszerzésében.
Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a diákok
egy olyan alapot kapjanak, amellyel az MCC
egyetemi programjának további szintjein –
szakirányú és vezetőképző kurzusokon – minden nehézség nélkül hallgassanak angol nyelvű
kurzusokat.
„Jelenleg közel 2000 diákunk képezi magát
középiskolás és egyetemi programjainkon, akik
az MCC legnagyobb értékének az intézményben
eltöltött évek alatt megszerezhető átfogó szakmai tudást és aktív közösségi életet tartják, ami
számtalan előnyhöz juttatja őket a karrierépítésük során” – mondta Lánczi Péter, az MCC
ügyvezetőigazgató-helyettese.
Az MCC középiskolás programjáról és a juniorképzésről, valamint a jelentkezési feltételekről
bővebb információ az intézmény honlapján
(www.mcc.hu) érhető el. (MTI)
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életünket, hogy az számunkra a legjobb legyen.
Az igazán nagy meglepetések
azonban a csíksomlyói kegytemplomnál kezdődtek. Ott voltam pénteken az este 7 órakor kezdődő
misén, és álmélkodva néztem az istentiszteletre érkezőket: mély hitüket tapintani lehetett. Ha egy
objektív mérőeszközzel vizsgálni
lehetett volna a hit nagyságát, akkor
azt hiszem, hogy a grafikon tetőpontja a lap tetején túlra csúcsosodott volna.
Miközben a templomban és az
udvaron százak és százak szomjúhozták Isten igéjét, addig egy picivel arrébb alig egy tucat ember
köszöntötte Magyarország éppen
érkező köztársasági elnökét, Áder
Jánost és feleségét. Úgy gondolom,
hogy ez így van rendjén. Egy szerény, de népét és hazáját szerető államférfi ugyanúgy tudja, mint a
józan gondolkodású polgárok,

hogy minden földi hatalom véges,
egyedül Istennek jár az örök dicsőség.
Szombaton a Kálvárián araszoltam fel a nyeregbe sok ezer zarándokkal. Ami a magaslatról elém
tárult, soha nem fogom elfelejteni.
Alattam terült el a világ összmagyarságának néhány százezres képviselete az egész Kárpát-medencéből, de
még a tengereken túlról is. A közeli,
távoli emberek és zászlók körvonalai
pillanatok alatt szétfolytak nedves
szememben, és már csak összemosott színfoltokat láttam: pirosat, fehéret, zöldet, égszínkéket, aranysárgát.
Az élet védelme mindennél fontosabb – hirdették a 2018-as búcsún, abban az évben, amelyet az
ifjúságnak szenteltek. Örök érvényű
gondolat, hiszen csak az a család,
nemzet, ország életképes, ahol vannak fiatalok.
Persze, mint mindent, ezt is sokféleképpen lehet magyarázni és értelmezni, hiszen hitéletünket is
sokféleképpen éljük meg. A zarándokok motivációi is annyifélék,
ahányan vannak, de az biztos, hogy
ott mindenki megtalálja a gyógyírt.
Olyan a hit, mint a láng: ha nem
tápláljuk, gyengülhet, kihunyhat. A
zarándoklatok a hitet táplálják, de
sok embernek véget érnek a zarándokhelyen, mert a hosszú gyaloglások, kerékpározások után jólesik
végre buszra, autóba ülni és kényelmesen hazatérni. Egy picit
olyan ez, mint amikor kapunk egy
ajándékot, de az összetörik, még
mielőtt hazavihetnénk. Könnyű ott
hinni, ahol mindenki hisz, de ha
visszatérünk abba a világba, ahol
nevetségesnek tartják a hitünket,
nos, ott mit kezdünk a meggyőződésünkkel?
Remélem, az én búcsújárásom
nem ért véget Csíksomlyón. Én
visszafelé is saját erőből küzdöttem
magamat át a Hargitán Segesvárra,
és a Szentlélek kiáradó erejéből merítve lettem turistából zarándok.

Medve támadott meg egy
magyarországi zarándokot
a Szent Anna-tónál

A pünkösdszombati csíksomlyói
búcsúra érkezett magyarországi
zarándokat támadott meg egy
medve a Hargita megyei Szent
Anna-tónál – jelentette be pénteken Borboly Csaba, a Hargita
Megyei Tanács elnöke.

Az egyik közösségi oldalon tett bejegyzésben a megyei önkormányzat elnöke közölte: egy kétéves medve
támadt rá egy nőre, aki a csoportjától
kissé eltávolodva haladt, kezében szatyorral, amelyben élelem volt. A
medve hátulról megharapta a nő
combját. A sérült a helyszínen elsősegély-nyújtásban részesült, majd
beszállították a csíkszeredai megyei
sürgősségi kórházba, ahol bevarrták
a sebeit (sz. m.: az esetről a Hargita
megyei csendőrség is beszámolt vasárnap közösségi oldalán, szerintük a nő
szelfit akart készíteni a medvével).
Csíkszentmihály település polgármestere, Izsák-Székely Lóránt úgy
tudja, a támadást követően a csoport
többi tagja vonta magára a medve figyelmét, a nő ennek köszönhetően
szabadult ki az állat karmai közül. A
medve a többi turistát is megtámadta, de nekik sikerült idejében a
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buszhoz menekülniük, így nem volt
több sérült.
Borboly közölte, hogy azonnal kérte
a román környezetvédelmi minisztertől a medve kilövésének engedélyezését, az állat ugyanis már harmadszor
támadott. Két korábbi áldozata nem
szenvedett komolyabb sérülést – tette
hozzá a megyei tanácselnök.
Borboly nehezményezte, hogy a minisztérium csak pénteken hagyta jóvá
annak a medvének a kilövését, amelyik
május elején támadt rá egy kilencéves
homoródremetei kisfiúra. Ezt éppen
akkor közölték az önkormányzati vezetővel, amikor értesítette a minisztert
az újabb támadásról, amit Borboly furcsának tart, hiszen már két hete eljuttatták a szükséges iratokat.
Borboly Csaba azt tanácsolta a turistáknak, hogy kerüljék azokat a helyeket, ahol már több medvetámadás
volt, és ne próbálják etetni a medvéket
még akkor sem, ha barátságosaknak
látszanak.
A medvetámadások azóta sokasodtak meg, hogy a környezetvédelmi minisztérium 2016-ban betiltotta a
populációt szabályozó medvevadászatot is. (MTI)
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Munkaszerződések

A titoktartási és versenykorlátozó klauzulák (III.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

A versenytilalmi klauzulák (clauza
de neconcurenţă) törvényes szabályozása, mint mondtuk, összetettebben szabályozott, mind terjedelemben, mind részletességében, mint
a titoktartási klauzuláké. Ezt a záradékot a Munkatörvénykönyv 21–24.
paragrafusai szabályozzák. A versenytilalmi záradék lényege az, hogy
a munkaszerződés megszűnése után
a volt alkalmazott bizonyos feltételek
mellett nem folytathat a korábbi alkalmazóéval konkurens tevékenységet saját vagy harmadik személy
számára, meghatározott havi, a volt
alkalmazó által folyósított pénzbeli
juttatás ellenében.
Ahhoz, hogy egy versenytilalmi
klauzula érvényes legyen, több törvényes feltételnek kell eleget tennie,
a klauzula nem lehet abszolút és teljeskörűen tiltó, ezért abban konkrétan meg kell határozni a
következőket: a konkurens – tiltott
tevékenységeket egyértelműen meg
kell határozni, azonosítani kell azokat a harmadik személyeket (jogi
vagy természetes), akik/amelyek alkalmazásában tiltott a konkurens tevékenység folytatása, meg kell
állapítani annak a havi összegnek az
értékét, amelyet a volt alkalmazó
fizet a tiltás betartásáért, rögzíteni
kell a tiltás határidejét, illetve le kell
írni azt a földrajzi zónát (például megyét, megyéket), amelyek területén a
tiltás érvényes és a volt alkalmazott
reális „konkurenciaveszélyt” jelent.
A versenytilalmi klauzulát már a
szerződés megkötésekor vagy azután, annak végrehajtása során is
meg lehet kötni.
A klauzulában kell szerepeljen a
későbbi havi juttatásnak az értéke,
amely nem lehet kevesebb, mint az
alkalmazott utolsó 6 havi bruttó átlagjövedelmének az 50%-a vagy 6
hónapnál rövidebb időtartamú munkaszerződés esetén a havi bruttó jövedelem 50%-a. A havi juttatás –
nevezhetjük akár kártérítésnek is – mértékét a felek közös beleegyezéssel kell
megállapítsák, tehát a törvény ennek
csak a minimális összegét határozza
meg, amelytől nem lehet eltérni.
A törvény szigorúan tiltja ennek az
összegnek a fizetésbe való beépítését, kijelentve, hogy ez az összeg
nem a fizetés része, vagyis ezt nem
lehet előre kifizetni – a gyakorlatban
az alkalmazók gyakran ezzel próbálják a munkavállalókat rábírni ennek
a klauzulának az aláírására –, mivel
a klauzula értelemszerűen a munkaszerződés megszűnése után lép
életbe, a vonatkozó havi juttatásokat

is csak a munkaszerződés megszűnése után lehet folyósítani. Ezeket az
összegeket a volt munkaadó a törvény értelmében elszámolhatja mint
adóalap-csökkentő költségeket.
Mivel alapelv az, hogy a klauzula
nem lehet abszolút tiltó, a munkavállalás szabadságát csak a törvényes
keretek között lehet korlátozni, ezért
a törvény értelmében a versenykorlátozó záradék maximális ideje nem
lehet több mint 2 év.
A Munkatörvénykönyv 23. paragrafusa aláhúzza azt az általános elvet,
hogy a munkavállalás jogát, valamint
a munkavállaló szakmai képesítésének gyakorlását sohasem lehet teljeskörűen és abszolút módon
korlátozni. Azért, hogy ennek a kitételnek konkrétan érvényt lehessen
szerezni, a törvény lehetőséget teremt arra, hogy a munkavállaló vagy
az illetékes megyei területi munkakamara megkeresésére a törvényszék
csökkentse egy esetlegesen aránytalan vagy részben törvénytelen versenykorlátozó záradék jogi hatását.
Természetesen semmi nem állítja
meg az érdekelt feleket, hogy a törvényszéktől kérjék a záradék teljes
semmisségének megállapítását, hivatkozva például a törvényesen kötelező alaki feltételek hiányára.
A versenykorlátozó záradék által
rögzített kötelezettségek megszegése
a kötelezett személynek felróható
okokból több jogi következménnyel
jár: elsősorban a munkaadó visszaigényelheti a kötelezett személy számára folyósított havi juttatások
összegét. Ugyanakkor kártérítési
igénnyel is élhet a kötelezettségek
megszegésével kárt okozó személy
ellen, viszont a kárt, valamint annak
mértékét bizonyítani kell.
Ugyanúgy, mint a titoktartási záradék esetében, nem egységes a romániai bíróságok joggyakorlata
annak a problémának a megítélésében, hogy a felek a versenykorlátozó
záradékban
meghatározhatják-e
előre a károkozás esetén kifizetendő
kártérítés mértékét (clauză penală),
vagyis megállapíthatnak-e úgynevezett kötbért. Ebben az esetben is elmondható, hogy a többségi bírói
vélemény azon az állásponton van,
hogy ezeknek a kötbéreknek – kártérítéseknek – a megállapítása nem érvényes, és az ilyen kitétel semmis,
ugyanis egyenlő értékű a jogról való
lemondással, illetve törvényellenes,
amit – mint már említettük – az Mkt.
38. és 11. paragrafusai tiltanak.
Ebben az értelemben ugyanis a kártérítés mértékének előzetes megállapítása
tulajdonképpen
a
munkavállaló védelemhez való jogáról való lemondásával egyenértékű,
illetve azzal a törvényes kitétellel el-

lentétes, hogy a kár mértékét az
ebben érdekelt félnek bizonyítania
kell. Ismételten kiemeljük, hogy ez a
bírói álláspont nem általános, vannak
törvénykezési gyakorlatok, amelyek
ennek éppen az ellenkezőjét állítják,
álláspontjukkal a munkaadó javára
értelmezve a törvényt.
A versenykorlátozó záradék rendelkezéseinek megszegése nem csak
a szerződésszegő személy polgárjogi-anyagi felelősségét alapozhatja
meg, hanem az 1991. évi 11. számú,
a versenytorzító tevékenységek korlátozásáról szóló törvény rendelkezései alapján annak szabálysértési
felelősségét is maga után vonhatja
(răspundere
contravenţională).
Ebben az esetben már nem polgárjogi perről beszélünk, ahol a főszerep
a feleké, illetve a bíróságoké, ugyanis
ebben az esetben a szabálysértést a
Gazdasági Versenyhivatal (Consiliul
Concurenţei) területi egységei állapítják meg szabálysértési jegyzőkönyvvel
(proces-verbal
de
constatare a contravenţiei).
A versenykorlátozó záradék a
munkaszerződés megszűnésekor
„aktiválódik”, viszont bizonyos – a
törvény által szabályozott – esetekben ez nem történik meg. Nem lép
életbe a versenykorlátozó záradék,
hogyha a munkaszerződés az alkalmazott elhalálozása, jogerős bírósági
úton történő halottnak nyilvánítása,
gyámság alá helyezése vagy az alkalmazó jogi személy jogerős feloszlatása vagy a természetes személy
alkalmazó jogerős bírósági úton történő halottnak nyilvánítása, illetve
gyámság alá helyezése miatt szűnik
meg. Másik eset a munkaszerződés
teljes semmisségének kimondása jogerős bírói határozat által. Abban az
esetben sem működik a versenykorlátozó klauzula, ha az alkalmazottat bírói
úton jogerősen eltiltották hivatása gyakorlásától (pl. egy orvost hivatása gyakorlásától orvosi műhiba miatt),
valamint akkor, ha kiskorú, 15–16
éves alkalmazott esetén a szülők
vagy a gyám visszavonja a munkavállalásra vonatkozó beleegyezését.
A fentebb említett törvényes szabályozásból az következik, plasztikusabban fogalmazva, hogy a
versenykorlátozó záradékot a törvény időben és térben, valamint a tiltások tekintetében korlátozza, fő
gondolatként kizárva a teljeskörűen
tiltó klauzulákat. Ennek ellenére a
gyakorlatban nagyon sok restriktív,
hatalmas összegű kötbéreket tartalmazó versenykorlátozó záradékot
kötnek meg a felek, viszont a bíróságok előtt ezek csak részben állják
meg a helyüket, sokat pedig a bíróság
teljes mértékben hatályon kívül
helyez.

Rendőrakadémiára és -iskolákba toboroznak

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség jelentkezőket vár a bukaresti Alexandru Ioan Cuza
Rendőrakadémiára, a Honvédelmi Minisztérium, a Román Titkosszolgálat, a Belügyminisztérium tanintézményeibe, valamint a
rendőriskolákba.

Az egyetemi szintű képzésre május 25-éig lehet jelentkezni, a belügyminisztérium posztliceális rendőrképző iskoláiba június 15-ig a személyazonossági
igazolványba bejegyzett lakhely szerinti megyei
rendőr-felügyelőségeken. A bukaresti Alexandru Ioan
Cuza Rendőrakadémia 305 nappali tagozatos helyéből
a rendőrtiszti képzőben 8 helyet romáknak, 6 helyet
magyar nemzetiségűeknek és 4 helyet más nemzetiségűeknek tartanak fenn. Ugyanott a jogi és közigazgatási karon 115 helyet hirdetnek különböző
szakosodásokkal, a közigazgatáson 100 helyre várnak

jelentkezőket. A câmpinai Vasile Lascăr rendőriskolában 1.300 helyből 30 helyet romáknak és 10 helyet
más nemzetiségűeknek hirdetnek. A kolozsvári Septimiu Mureşan rendőrképző 300 helyet hirdet, ebből
10-et romáknak, 3 helyet pedig más nemzetiségűeknek. A határrendészeket képező nagyváradi Avram
Iancu iskola 280 helyéből 8-at romáknak, 3 helyet más
nemzetiségűeknek hirdettek meg. A Belügyminisztérium keretében működő védelmi és titkosszolgálati
akadémiák fakultásaira is várják a jelentkezőket.
A jelentkezők életkora 18–27 év közötti kell legyen,
a
jelentkezési
feltételekről
bővebben
a
www.politiaromana.ro honlapon vagy a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség székhelyén, a Borsos Tamás
utca 15. szám alatt szolgálnak hétfőtől csütörtökig 9–
15 óra között, illetve pénteken 9-től 14 óráig, tel.:
0265/202-412. (szer)

Videomegfigyelő rendszer
rögzíti

Május 21-étől a gépjárművek
időszakos műszaki vizsgáztatását végző műhelyek csak
felszerelt és működőképes videomegfigyelő és -felvevő
rendszerrel működhetnek. A
gépjármű-bejegyzési és nyilvántartási hivatal munkatársai ellenőrzik a törvényesség
betartását, és ha a a helyiség
nincs felszerelve videofelvevővel, felfüggeszthetik a működési engedélyt.

A műszaki vizsgát végző helyiségekben zajló tevékenység során,
ide értve a videomegfigyelő rendszer használatát is, a gazdasági szereplőknek be kell tartaniuk a
személyes adatok védelmét előíró
törvényt.
A szállítási miniszter 2016. évi
1.319-es számú rendeletének 10-es
cikkelye értelmében az ideiglenes
műszaki vizsga helyiségét videorendszerrel kell felszerelni, amellyel az ITP-vonalon zajló
tevékenységet rögzítik. A felvételt
a vizsga időpontjától számított hat

hónapig meg kell őrizni, a felvételek révén pedig a RAR ellenőrei
bármikor visszamenőleg is ellenőrizhetik a műhelyek tevékenységét. A videomegfigyelő rendszer
legkevesebb két kamerából kell álljon, egy DVR digitális felvevővel,
amely magas képfelbontású, HD
minőségű rögzítést tesz lehetővé.
A rendszert úgy kell megtervezni
és felszerelni, hogy a helyiségben
zajló teljes heti tevékenységet rögzítse – tudtuk meg a RAR szóvivőjétől, Roxana Dimától.
A videomegfigyelő rendszert
egyfelől az tette szükségessé, hogy
az időszakos műszaki vizsgát végző
műhelyek felszereltsége hasonló legyen a javítóműhelyekhez, amelyeknél a 2013. évi 51-es számú
törvény alapján a tevékenységet videorendszerrel kellett rögzíteni,
másfelől annak kiküszöbölésére,
hogy a törvényességet megkerülve
gépjármű nélkül vagy hasonló gépjármű vizsgáztatásával megadják a
közúti forgalomhoz szükséges műszaki engedélyt. (pálosy)

Pályázat fiatal művészeknek és sportolóknak

MOL tehetségtámogató program
A MOL Románia és A Közösségért Alapítvány tizenharmadik alkalommal hirdette meg
a MOL Tehetségtámogató
programot, kiváló eredményeket elért fiatal sportolók
és művészek számára. Az országos program támogatási
alapja 560.000 lej. A pályázatok benyújtásának határideje
2018. június 16.

A program részletei, a szükséges
dokumentumok, űrlapok és részletes tájékoztató a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapokon találhatók.
Pályázni egyénileg és csoportosan
is lehet, mind művészeti, mind
sport kategóriában.
A pályázati kérelemnek tartalmaznia kell a 2017– 2018 folyamán elért eredményeket, a pályázó célkitűzéseit, valamint egy
költségvetési tervezetet.
A 2018-as pályázati kiírásra 8–
18 éves sportolók és művészek, illetve 18 év fölötti fiatalok
pályázhatnak eszközbeszerzésre
vagy versenyeken való részvételi
költségek fedezésére.
A MOL tehetségtámogató
program keretében egy pályázó
legtöbb 10.000 lej támogatást
nyerhet a művészeti vagy sporttevékenységével kapcsolatos utazási költségek fedezésére, illetve
eszközbeszerzésre. A támogatási
keret 220.000 lej a sport kategóriában, 200.000 lej a művészetiben, 140.000 lej pedig azok
rendelkezésére áll, akik az elmúlt

években sikeresen pályáztak, de
időközben betöltötték 18. életévüket.
A MOL Románia a MOL Csoport tagja, mely Közép-Európa
egyik jelentős kőolaj- és földgázipari nemzetközi vállalata, 40 országban fejti ki tevékenységét
Európában, a Közép-Keleten,
Észak-Afrikában és a FÁK tagországaiban, világszerte több mint
29.000 alkalmazottat foglalkoztat.
A Közösségért Alapítvány nonprofit szervezet, amelyet 2008-ban Kolozsváron hoztak létre azzal a
céllal, hogy a tehetség, a szorgalom,
a tudás, a szolidaritás, a közösségben rejlő értékek kibontakozhassanak, és hozzájáruljanak egy
élhetőbb és humánusabb környezet
kialakításához. A MOL Románia és
A Közösségért Alapítvány tizenharmadik alkalommal hirdeti meg a tehetségtámogató programot. A
támogatások összértéke idén
560.000 lej, a korábbi kiíráshoz képest 210.000 lejjel emelték. Az elmúlt tizenkét évben a MOL
Románia több mint 3.220.000 lejjel
támogatott 1.953 fiatal sportolót és
művészt.
Sajtókapcsolat a MOL Románia
részéről:
Felméri
Erzsébet
CSR&PR-koordinátor, tel.: 0264407624, efelmeri@molromania.ro,
a Közösségért Alapítvány ügyvezetője
András
Imre,
tel.:
0755-045699, office@pentrucomunitate.ro. (sz.p.p.)
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BL-döntő: Real vagy Liverpool?
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Focioktatás Marosvásárhelyen!
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja
az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.
Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.
Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro.
Kezdj el focizni még ma!

Székelyudvarhely nyerte
a 2018-as Dorman-kupát

Czimbalmos Ferenc Attila

Sok múlhat a két csapat vezéregyéniségén, Cristiano Ronaldo (b) és Mohamed Szalah pillanatnyi formáján

Könnyen Madrid lehet idén az
európai futball fővárosa –
ehhez csak annyi kellene,
hogy az Atlético Európa-ligás
(EL) győzelme után a Real
Madrid megnyerje a Bajnokok
Ligája (BL) döntőjét, amelyet
május 26-án, szombaton Kijevben rendeznek (TV: M4
Sport, Pro TV).

Duplázásra példa
Arra, hogy az európai kupasorozatokban egyazon városbéli csapatok diadalmaskodjanak, legutóbb
1994-ben volt példa, akkor a BLben a Milan 4-0-ra verte a Barcelonát a fináléban, míg az
UEFA-kupában (az EL jogelődje)
az Internazionale a Casino Salzburg
együttesét verte kétszer 1-0-ra,
mutat rá összeállításában az M4
Sport. (Az akkor még létező KEKben a Real Zaragoza az Arsenalt
győzte le 2-1-re a döntőben.) Azóta
nem fordult elő olyan, hogy egy városba kerüljön két kupa. Legközelebb 2010-ben és 2012-ben jártak
közel hozzá a csapatok, hiszen ebben
a két évben az Atletico megnyerte az
EL-t. A Real viszont előbb a nyolcaddöntőben a Lyon ellen, majd két
évvel később a Bayern München
ellen az elődöntőben búcsúzott.
Arra is mindössze ötször volt
példa, hogy azonos országbeli
együttesek kerültek mindkét sorozat
élére. 1997-ben a Schalke nyerte az
UEFA-kupát, míg a BL-ben a Dortmund diadalmaskodott. Kilenc
évvel később a Sevilla és a Barcelona jutott a csúcsra. 2014 és 2016
között pedig a Sevilla három alkalommal is megnyerte az EL-t, míg
a BL-ben ez idő alatt a Real Madrid
kétszer, a Barcelona egyszer diadalmaskodott.
Egy kis párhuzam
Teljesítménye alapján mindkét
klub kiérdemelné a sikert: a címvédő és sorozatban harmadszor BLdöntős Real Madrid a kieséses
szakaszban három végső győzelemre is esélyes klubot, a PSG-t, az
olasz bajnok Juventust és a német
bajnok Bayern Münchent búcsúztatta. A Liverpool sorsolása ennyire
nem volt kemény a döntőig, a
Szpartak Moszkva, Sevilla, Maribor, Porto, Manchester City, AS
Roma-sorozat egy erősebb EL-menetelésnek is elmenne, de tagadhatatlan, hogy – főként tavasszal –
mutatott játékával, szenvedélyes és
gólra törő futballjával rengeteg új
rajongót szerzett magának Jürgen
Klopp együttese, amely számos
(gól)rekordot megdöntött a fináléig
vezető úton. Az idei BL-döntő
egyébiránt sem szól majd a védel-

mekről: a két legtöbb gólt szerző
csapat jutott el a sorozat legvégéig,
a Liverpool 40, a Real Madrid 30
találatot könyvelt el 12 mérkőzésen,
és ez a két csapat próbálkozott a
legtöbb kapura lövéssel is (89 és
86).
Ezzel szemben a hátsó alakzat
mindkét együttesnél okot adhat a
fejfájásra. A Real Madrid úgy lépett
túl a Bayern Münchenen az elődöntőben, hogy a német csapat 180
perc alatt 39 lövésből 15-ször találta
el a madridi visszavágón önkívületben védő Keylor Navas kapuját. A
Liverpool pedig az első finalista a
BL történetében, amely hat kapott
góllal is túl tudott lépni az elődöntőn.
A Real Madrid játékosai rutinjára
alapozhat a döntőben, a 23 fős keret
túlnyomó része ti. három győztes
BL-döntőben szerepelt 2014 óta, és
éppen egy kezdőcsapatnyi (11) játékos van, aki három BL-győzelemmel büszkélkedhet (a királyi klub
játékosai összesen 46 BL-győzelmet számlálnak!), és csupán hat
labdarúgó mondhatja el magáról,
hogy soha nem emelte magasba a
serleget. A Liverpool keretének
96%-a ezenközben legfeljebb álmodhatott a BL-sikerről, és csupán
egy játékosnak van BL-aranya: a
német válogatott Emre Can a
2012/2013-as idényben a Bayern

München tagjaként ünnepelhetett,
ám a Dortmund elleni döntőben
még a kispadra sem nevezte a Borussia akkori edzője, Jürgen Klopp,
aki most a Liverpool szakvezetőjeként ugyancsak első ízben érhet el
sikert a világ legrangosabb kupasorozatában. Kollégája, Zinedine Zidane ezzel szemben háromszor is
felért a csúcsra: játékosként egyszer, edzőként kétszer nyerte meg a
Bajnokok Ligáját.
Szerb bíró fújhatja a sípot
A döntőt a szerb Milorad Mazics
vezeti. A 45 éves bíró 2009 óta szerepel nemzetközi meccseken, ebben
az idényben négy BL- és két Európa-liga-mérkőzésen fújta a sípot.
A legrangosabb európai klubsorozatban csak csoportmeccseken, a
Roma – Atletico Madrid, a Monaco
– Besiktas, a Basel – CSZKA
Moszkva és a Juventus – Barcelona
BL-összecsapáson ténykedett. Tavaly ő vezette a Konföderációs
Kupa döntőjét, amelyen Chile és
Németország mérkőzött meg, valamint a 2016-os európai Szuperkupa-döntőt, a Real Madrid –
Sevilla találkozót. Matic tagja volt
a 2014-es brazíliai világbajnokságon ténykedő bírói csapatnak, és az
idei oroszországi vb-n is szerephez
jut. Nemzetközi meccsen legutóbb
április 12-én, a Sporting – Atletico
Madrid találkozón bíráskodott.

Négy öregfiúcsapat részvételével
tartották meg a Dorman-kupáért
kiírt tavaszi labdarúgótornát, a
helyszín ezúttal is a dr. Butiurca
Sándor tulajdonában levő kiváló
Dorman sportbázis volt a Nyárádszeredához közeli Nagyadorjánban.
A házigazda marosvásárhelyi
Apollo Old Boys öregfiúk együttese mellett részt vett Gernyeszeg,
Erdőszentgyörgy és Székelyudvarhely 40 év feletti játékosokból álló
alakulata is.
A találkozók 2x20 percesek voltak, a körmérkőzéses tornán a rangsort a pontok száma és a
gólkülönbség alapján számították
ki. Ennek megfelelően a székelyudvarhelyi öregfiúk lettek az elsők,
őket Gernyeszeg követte, harmadik
lett a marosvásárhelyi Apollo Old
Boys, a negyedik helyen az erdőszentgyörgyi öregfiúk végeztek. A
torna legjobb játékosának a gernyeszegi Zsigmond Vilmost választották, gólkirály az erdőszentgyörgyi
Osváth Arnold lett, míg a torna legjobb kapusa címet a hajdani AS Ar-

mata és a Metalotehnica volt portása, Biró II. Levente (Laska) érdemelte ki.
A nézők között több volt labdarúgót is felfedezhettünk, ott volt
buzdítani a focistársakat Kun
György (Metalotehnica), Nae Emil
(Elektromaros, Gernyeszeg), Czimbalmos Ferenc (Nagyernye), Ruszi
József (Dicsőszentmártoni Chimica), Aszalos János (Metalotehnica),
Petroleon
Sándor
(Metalotehnica), Mircea Pop (ASA
ifjúsági, Medicina), Csizmás Jenő
(Metalotehnica), Ioan Nicolae Miculi (Elektromaros), Alexandru Cioloboc (Medicina), Lázár Domokos
(Apollo Old Boys) és Márton Géza
(Ilefor) is.
Az udvarhelyi öregfiúk együttesét Bodoni Sándor is erősítette, aki
a sportiskola, majd az ASA ifjúsági csapatában nevelkedett, aztán
a Lemnarulhoz került, 1982–1986
között a Metalotehnica akkori C
osztályos együttesének volt a
tagja. 1986-ban Székelyudvarhelyen telepedett le, ahol a helyi
Progresulnál játszott, majd edzősködött.

Csapatok és bírók
* Székelyudvarhely: Dusinszky Sándor és Tófalvi Samu – kapusok; Molnár Imre, Mihály Lehel, Domokos Kálmán, Bodoni
Sándor (csapatkapitány), Fodor János, Osváth Andor, Osváth Arnold – mezőnyjátékosok. Edző: Bodor György.
* Gernyeszeg: Metan Miklós és Kádár György – kapusok; Berekméri János (csapatkapitány), Berekméri András, Berekméri
Barna, Szabó Attila, Szávuly Csaba, Zsigmond Csaba, Zsigmond
Vilmos, Szabó Zsolt, Kádár Ferenc, Kurcsi István és Füzesi Lajos
– mezőnyjátékosok. Edző: Berekméri János.
* Apollo Old Boys: Biró II. Levente – kapus; Daróczi László,
Marinică Ormenişan, dr. Butiurca Sándor, Ördögh Attila, Márton
Levente, Turc Anton, Alexandru Dobozi, Tolvaj József (csapatkapitány), Kelemen Sándor, Cizmás Jenő, Dudás József – mezőnyjátékosok. Edző: Kanyaró György és Márton Géza.
* Erdőszentgyörgy: Tar Balázs – kapus; Csizmadi Árpád, Sütő
Béla, Ilyés Miklós (csapatkapitány), Székely Béres László, Samu
Miklós, Vasile Jurcan, Andrei Trandafir, Keresztes Zoltán, Kuri
Béla, Kozma Mátyás, Péter Zoltán és Kozma Roland – mezőnyjátékosok. Edző: Ghiţă Pop.
A találkozókat Matei Radu és a Cincan Andrei vezették.

Eredményjelző
A Dorman-kupáért kiírt 2018-as tavaszi torna eredményei:
Apollo Old Boys – Gernyeszeg 1-2, Erdőszentgyörgy – Gernyeszeg
1-5, Gernyeszeg – Székelyudvarhely 1-3, Erdőszentgyörgy – Apollo Old Boys 1-2, Erdőszentgyörgy – Székelyudvarhely 2-4, Székelyudvarhely – Apollo Old Boys 2-2.

Milorad Mazicsra bízták a játékvezetői feladatot

Kijevben nehezen viselik az orosz főszponzort
Az oroszellenes tiltakozás jegyében a labdarúgó Bajnokok Ligája szombati döntőjének helyszínén, Kijevben eltávolították az
európai szövetség (UEFA) egyik főtámogatója, a Gazprom emblémáit.
Az akcióról a finálé előkészületeiért felelős városi képviselő,
Andrej Mirosnyicsenko kedden számolt be közösségi oldalán. Szerinte az ukránok körében felháborodást váltott ki, hogy fővárosukat ellepték az orosz állami gázipari vállalat hirdetései.
A képviselő hozzátette, az UEFA jóváhagyta az emblémák eltávolítását, sőt máris új plakátokat nyomtatnak, amelyek nem tartalmazzák a Gazprom nevét.
Az orosz–ukrán viszony 2014 márciusa óta válságos, amikor a
Krím félszigetet egy helyi népszavazás eredményére hivatkozva
Oroszországhoz csatolták.

Távozik a BL-bronzérmes
Bukaresti CSM vezetőedzője

Távozik az idény végén Per Johansson vezetőedző a Bukaresti CSM
női kézilabdacsapatától.
A svéd szakember a Prosport.ro portálnak adott nyilatkozatában elsősorban családi okokkal magyarázta, hogy nem fogadta el a bukaresti szerződése kétéves meghosszabbítását. Kijelentette: iskoláskorú gyermeke
miatt a családja nem költözhet a román fővárosba, és nem akar huzamosan távol lenni a családtól. Azt is hozzátette, hogy – még mielőtt márciusban Bukarestbe szerződött volna – elvállalta a montenegrói női
válogatott felkészítését, a szerződésében pedig az áll, hogy évente 115
napot kell az ottani nemzeti együttes rendelkezésére állnia.
Per Johansson két hónapja azzal a feladattal vette át a bukaresti gárda
felkészítését, hogy a csapatot bejuttassa a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjébe. A CSM ezt elérte, s végül múlt vasárnap a harmadik helyet szerezte meg. Az elődöntőben a későbbi győztes Győri Audi ETO-tól
szenvedett vereséget, a bronzmérkőzésen viszont legyőzte az orosz Rosztov-Dont.
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Álmok és valóság

Negyedszázad tükrében a Rheum-Care

Május 18-án, pénteken megalakulásának 25. évfordulóját
ünnepelte a marosvásárhelyi
Rheum-Care Alapítvány. Kinizsi Pál utcai székhelyének
emeleti termébe meghívást
kaptak mindazok, akik valamilyen módon hozzájárultak
ahhoz, hogy ez a negyedszázadnyi idő a gondok, nehézségek ellenére az építés, a
kiteljesedés ideje legyen.

Bodolai Gyöngyi

Az alapítók és az elképzeléseiket
továbbfejlesztő szakemberek, az
önkéntesek és az alapítványt támogató intézmények tisztségviselői
mellett az ünnepségre eljöttek azoknak a nagy-britanniai humanitárius
segélyszervezeteknek a képviselői,
akik nélkül már a kezdet kezdetén
csődbe ment volna a lelkes munkával induló kezdeményezés, és akik
sokat tettek a szakemberképzés
terén is.
A Kozsik József színművész vezette ünnepség fő vendége dr. Nagy
Irén nyugalmazott fizioterápiás-rehabilitációs főorvos, a Rheum-Care
megálmodója és alapítója, tiszteletbeli elnöke volt. Távozását követően Gomboş Marinela menedzser
vette át elnökként az irányítást, aki
sikeres lépéseket tett annak érdekében, hogy visszaépítse és a legújabb
módszerekkel egészítse ki azt a nagyon gazdag kezelési skálát, amit
volt munkahelyükön, a Ligetben
levő Fizioterápiai és Rehabilitációs
Klinikán nyújtottak az intézmény
bezárásáig a betegeknek. Az idő
igazolta Nagy doktornő elképzelését, aki a megelőzés és a fizioterápiai kezelés mellett az agyvérzésen
vagy ortopédiai műtéten átesett személyek rehabilitációját tűzte ki
célul. Ami az állami ellátásban még
ma is hiányterületnek számít, holott
minden biztosítottnak joga lenne
hozzá.
Miközben a Bakó Hunor által
összeállított film kockái peregtek,
Nagy doktornő és Gomboş Marinela párbeszédéből és emlékeiből
kirajzolódott az építés folyamata,
ami a megelőzés érdekében elgondolt egészségügyi nevelő célú klubtevékenységgel
indult.
Az
alapítvány létrehozását követően –
amelyben nagy szerepe volt Furó
Attila mérnöknek és Sántha Tibor
ügyvédnek – rendezték be a székhelyet, hogy a szükség diktálta egészségügyi
tevékenységet
is

kifejthessék a mozgásszervi betegek kezelése, gyógyítása érdekében. Amikor a magas bérleti díj
miatt felgyűlt adósság már-már arra
késztette az alapítókat, hogy abbahagyják, akkor jöttek az angolok,
dr. Kathy Tedd gyermekorvosnő és
a JOY (Jubilee Outreach Yorkshire)
segélyszervezet, akik az adományokon és a rengeteg önkéntes munkán
túl vállalták a vételár havi részleteinek törlesztését, amíg a RheumCare tulajdonába került az
építkezési tröszt udvarán levő épület. Az ARF (az Angol-Román Baráti Társaság) finanszírozta az
alapítvány 14 tagjának angliai tanulmányútját. A szakmai újdonságok mellett az angoloktól a
bizakodni tudást, a sikerbe vetett
hitet, a pozitív energia és az életerő
fontosságát tanulták. A kényszerű
költözésről, valamint a fekvőbetegellátást és a hidroterápiát is lehetővé
tevő új szárny építéséről Gomboş
Marinela, az alapítvány elnöke számolt be. Köszönetet mondott Nagy
doktornőnek, hogy édesanyja helyett édesanyja volt, Nagy doktornő
pedig bevallása szerint örömét lelte
abban, hogy fiai mellé egy lányt is
kapott, aki a későbbiekben nagy
ambícióval folytatta a munkát, hogy
az alapítvány kezelési lehetőségei
bővülhessenek.
A meghívottak között volt Csép
Andrea parlamenti képviselő, aki

.Az angol támogatók, dr. Kathy Tedd és Cath Watson dr. Nagy Iréntől átveszik az emlékplakettet

mindhárom gyermekét a várandós
anyáknak tartott tornán szerzett tapasztalatok birtokában szülte. A
képviselőház munkaügyi és társadalomvédelmi bizottságának titkára
megígérte, mindent megtesz azért,
hogy kormányszinten is megértsék
a megelőzésben és a rehabilitációban is jeleskedő szolgáltatók szerepét.
Olyan államra van szükség,
amely gondot visel az emberekre,
és támogatja azokat az intézményeket, amelyek lehetővé teszik, hogy
a betegek minél hamarabb visszatérjenek a munkahelyükre, ami már
politikai és gazdasági probléma.
Ennek megértését kell elősegíteni –
hangsúlyozta többek között dr. Vass
Levente képviselő, a parlament
egészségügyi bizottságának titkára.
A helyi hivatalosságok részéről
Ovidiu Dancu, az alapítvány tevékenységét támogató megyei tanács
alelnöke, Ligia Marian, a kormányhivatal európai uniós ügyekért felelős tanácsosa további támogatásáról
biztosította az alapítványt. Baricz
Semina, a Szociális Kifizetési
Ügynökség képviselője, aki az új
szárny építéséért felelt, a nehézségeket említette, amit közös erőfeszítéssel sikerült legyőzni.
A meghatódottság szólt az angol
vendégek szavaiból, akik jó érzéssel
vették tudomásul, hogy a segítség,
amit éveken át nyújtottak az alapít-

ványnak, nem volt hiábavaló, és látható eredménnyel járt. Amikor
Nagy Irén doktornő terveiről értesültek, bizonytalansága láttán
őszinte barátsággal lehetővé tették,
hogy az angliai példát megismerje
– mondta az Angol-Román Baráti
Társaságot képviselő Cath Watson.
Dr. Kathy Tedd, a JOY segélyszervezet képviselője, akinek felbecsülhetetlen szerepe volt a Rheum-Care
fennmaradásában és fejlődésében,
azt kívánta, hogy a ’90-es években
született álom még hosszú időn át
tovább éljen. Az ünnepségen jubileumi emlékplakettel ismerték el el-

sősorban dr. Nagy Irén tiszteletbeli
elnök munkáját az alapítvány létrejöttében és fejlődésében, a nagy-britanniai
JOY
és
ARF
segélyszervezetek szerepét, a megyei tanács, a Szociális Ellátási és
Gyermekvédelmi Igazgatóság, a
Szociális Kifizetési Ügynökség, a
polgármesteri hivatal – mint támogató intézmények – segítségét. Emlékplakettet adtak át Furó Juditnak,
néhai Furó Attila feleségének és
Sántha Tibor ügyvédnek az alapításban betöltött szerepért, dr. Bakó
Aliz és Papp Enikő kinetoterapeutáknak és Roman Adrianának a sok
önkéntes munkáért, Bakó Lóránt
műépítésznek az új szárny tervének
ellenszolgáltatás nélküli elkészítéséért, Suciu Dorin szociális asszisztensnek az önzetlenül nyújtott
segítségért, Darabán Ottónak a közüzemek igazgatójaként nyújtott értékes támogatásért. Hasonlóképpen
Mailat Virgilnek, aki az új épületet
ajánlotta fel, és támogatta annak átalakítását, Kilyén Ilka színművésznőnek, aki az ünnepi rendezvényeken énekelt és szavalt, Cătinean
Emil
fizioterápiás
asszisztensnek, aki a kezdetektől
minden munkából kivette a részét,
Varga Katalin páciensnek, kuratóriumi tagnak az önkéntes munkáért,
valamint az elmúlt 25 év krónikásának is.
Az idős emberek rehabilitációjának a szükségességéről Morent
Ilona, a nyugdíjosztály volt igazgatója beszélt, aki a nyugdíjasok önsegélyző pénztáránál folytatja
tevékenységét. Az alapítvány munkáját Darabán Ottó értékelte. Domahidi Jolán sok ezer gyógyult
páciens nevében mondott köszönetet dr. Nagy Irén főorvosnőnek,
hogy olyan erős alapokra építette a
Rheum-Care Alapítványt, ami alkalmassá tette és teszi a további fejlesztésre.

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
Az árverés 2018. június 14-én 11 órától lesz a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi
Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén az RM56, SC_R_181/17090
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
244.304 lej
– aggregátállomás, vezérlőkabin, kikiáltási ár 1.069 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 28.007 lej
A REGUN ACORD KFT. eladásra szánt java:
– 1998-as gyártású Volkswagen személygépkocsi, rendszáma MS-11-NVZ,
szériaszáma WVWZZZ6NZWW019778, kikiáltási ár 1.545 lej.
A kikiáltási ár az E MOL JUNIOR COMPANY KFT. esetében a felértékelési ár 75%át jelenti (második árverés), a REGUN ACORD KFT. esetében a 50%-át (III.
árverés), 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. május 23.
Zogorean Florin hivatalvezető
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ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
Az INGATLANKEZELŐ és PIACIGAZGATÓSÁG KFT. elad kiselejtezett betonasztalokat. Érdeklődni a
0265/250-260, 0265/250-225-ös telefonszámon, vagy személyesen a
Cuza Vodă utca 89. szám alatt. (sz.)
KERESEK eladó vagy kiadó 1-2 szobás
lakást. Tel. 0748-498-357. (8605)

ELADÓ Dacia-gumi és alkatrészek,
perzsaszőnyeg, autogájzer-alkatrészek,
automata
mosógép,
biciklik.
Tel.
0365/448-371. (8639)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0752-576-831. (8384)
KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0748977-768. (8599-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367. (1690)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(8667)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(8392)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20037)
ALKALMAZOK hegesztőket, lakatosokat. Tel. 0766-519-187. (20169)
VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjavítást, teraszkészítést fából, csatornakészítést, bádogosmunkákat, cserépforgatást. Tel. 0747-871-270, 0758639-258. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Már egy éve itt hagytál minket, de
szívünkben őrzünk, mint egy
drága kincset.
Szomorúan emlékezünk az unokai születésű CSEGEDI JÁNOS
volt régeni lakosra halálának első
évfordulóján. Négy testvére és
azok családja. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (8662)

Voltak még terveid, nem készültél
menni.
Küzdöttél, de már nem lehetett,
csak a szíved súgta: isten veletek.
Úgy mentél el csendben és szerényen,
légy boldog ott, ahova mentél.
Két kezed munkáját mindenhol
látjuk,
szép emléked, amíg élünk, szívünkbe zárjuk.
Már egy éve könnyezik szemünk,
és összetört szívvel emlékezünk
május 23-án a nyárádszentbenedeki születésű FEKETE (NÁDORI)
ENIKŐRE. Emlékét őrzik bánatos
szülei, testvérei és azok családja.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (mp.-I)

Elmentél, pedig sok dolgod lett
volna még,
Megtölteni szépséggel a családod életét.
Elmentél, s veled együtt eltűnt a
remény,
De lelkünk egy darabja utadon elkísér.
Veled vagyunk most is, te pedig
velünk vagy,
Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.
Fájó szívvel emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, május 23ára, amikor örökre itt hagyott
bennünket drága szerettünk,
FEKETE ENIKŐ szül. Nádori, halálának első évfordulóján. Emlékét örökre őrzi bánatos férje, két
lánya és azok családja. (mp.-I)

ELHALÁLOZÁS

Soha el nem múló fájdalommal
és nagy szeretettel emlékezünk
életünk legszomorúbb napjára,
május 23-ára, amikor egy éve eltávozott a drága férj, szerető
édesapa, nagytata, após, testvér,
barát és szomszéd, LUKÁCS
ANDRÁS (Bandi) a Mobex bútorgyár egykori mestere. Akik ismerték, gondoljanak rá kegyelettel.
Amíg élünk, hiányodat érezzük,
és nem felejtünk el. Szerető családja. Nyugodjon békében! (8427-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a harcói születésű
BARABÁSI JÁNOS
(Öcsi)
2018. május 20-án rövid, de súlyos szenvedés után 66 éves korában
eltávozott
szerettei
köréből az „örök vadászmezőkre”. Emléke örökké élni fog
bánatos családja szívében. Nyugodjék csendesen! Temetése a
harcói családi háztól lesz május
23-án 14 órakor.
Szerető családja. (8644-I)

Hihetetlen, de igaz, hogy eltelt
már öt év azóta, hogy megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltél magadban. Hiányod elviselni nagyon nehéz, szép emléked
szívünkben örökre megmarad,
TÉGED elfelejteni nem lehet
soha.
Fájó szívvel emlékezünk május
23-án SZÉKELY IMRÉRE halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Drága lelked pihenjen békében!
Őt soha nem feledő szerettei és
rokonai. (8622)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, dédtata,
testvér, rokon, apatárs és jó
barát,
id. BEREKMÉRI GYŐZŐ
sáromberki lakos életének 83.
évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunkat május
23-án 15 órakor kísérjük utolsó
útjára a sáromberki református
temető ravatalozójából. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (8657-I)

Emlékek, melyek valaha álmok
voltak tán,
S álmok, amelyek mára emlékek
csupán,
Emlékezz és az álom mindig elkísér,
Mert aki bennünk él, az mindörökké él.
Összetört szívvel búcsúzom a
szeretett férjtől,
id. BEREKMÉRI GYŐZŐTŐL.
Örökké bánatos felesége, Irénke.
(8657-I)
„Az élet csendesen megy tovább, de emléked elkísér egy
életen át.”
Szomorú szívvel búcsúzunk a
szeretett édesapától, apóstól,
nagyapától és dédtatától,
id. BEREKMÉRI GYŐZŐTŐL.
Fia, Győző, menye, Hajni, unokái:
Győzőke, Hajnika, Botika és dédunokája, Bianka. (8657-I)
„Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”
Fájó szívvel búcsúzunk a drága
édesapától, apóstól és nagyapától,
id. BEREKMÉRI GYŐZŐTŐL.
Lánya, Melinda, veje, Feri, unokái: Boglárka és Szilamér. (8657-I)
Annyira fáj, hogy el nem mondhatom,
Nem látom többé, s nem is hallhatom.
Hiába érzem őt itt belül élénken,
Kezét felém nyújtva esdőn, félénken.
Mardos a kín, hogy meg nem
menthettelek,
S mikor elmentél, nem fogtam a
kezed.
Fájó szívvel búcsúzunk
id. BEREKMÉRI GYŐZŐTŐL.
Fia, Gyuri, menye, két unokája és
három dédunokája.
Nyugodj békében! (8660-I)
„Ne állj zokogva síromnál;
nem vagyok ott.
Nem alszom.
De ott vagyok az ezer szélben, mi fú.
Én vagyok a gyémánt csillogás a
havon.
Én vagyok a napfény az érett gabonán.
Én vagyok a szelíd őszi eső.
Amikor felébreszt a reggeli zsivaj,
ott vagyok minden hangban
veled,
a csendesen köröző madár szavában, de én
vagyok a csillag is, mely rád süt
az éjszakában.
Ne állj hát zokogva síromnál;
nem vagyok ott.
Nem haltam meg.”
Mély fájdalommal a lelkünkben
veszünk búcsút
BARTHA ANNÁTÓL
(PANNI).
Szerető családja. (8680-I)
Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa, testvér, rokon, barát,
SZÁSZ FERENC
2018. május 21-én, 62 éves korában elhunyt. Temetése szerdán,
2018. május 23-án 14 órától lesz
a mezőcsávási református temető ravatalozójából.
A gyászoló család. (8681-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen
betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756-128-313. (19953-I)
ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0745-113-979. (sz.-I)
KERTI MUNKA VÉGZÉSÉRE alkalmazunk egy személyt JEDDEN. Érdeklődni a 0733-008-775-ös telefonszámon. (20158)
KFT. SOFŐRT alkalmaz (3,5 t) árukiszállításra Maros megyében. Tel. 0721-458-860. (sz.-I)
HOLLANDIAI ÜVEGHÁZI, GYÁRI, RAKTÁRI MUNKÁK. Azonnali indulás. Órabér: 10,4 euró. Tel.
0740-881-428, 0753-837-335. (8670)
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordáshoz. Tel. 0744-644-026. (20170-I)
PIZZAKÉSZÍTŐKET, SZAKÁCSOKAT, PINCÉREKET, BÁROSOKAT, PIZZAKIHORDÓKAT, PIKOLÓKAT alkalmazunk. Érdeklődni: tel. 0740-084-090. (sz-I)
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ FŐSZAKÁCSOT alkalmazunk. Érdeklődni: tel. 0740-084-090. (sz-I)
KFT. ALKALMAZ KŐMűVESEKET, ÁCSOKAT. Tel. 0744-798-270. (sz-I)
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Kit őriz a szívünk, nem hal meg
soha,
kit lelkünkben látunk, nem megy el
soha.
Szemünkben könnyel, szívünkben
örök fájdalommal emlékezünk
MÁTÉ KATALINRA, a drága gyermekre, testvérre és barátra halálának második évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Édesapja, testvére és családja. (v.-I)
„Ne vádoljunk senkit a múltért,
A vád már úgyis hasztalan.
Talán másképp lehetett volna, –
Most már… mindennek vége van!…
Úgy szeretnék zokogni, sírni
A sírra ébredt vágy felett, –
De ránézek fehér arcodra
S elfojtom, némán, könnyemet.”
(Ady Endre)
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy
CSOMÓS ATTILA
mérnök, a nyárádszeredai SMA igazgatója,
a Maros megyei ITSAIA igazgatója és az UJCAP elnöke,
majd az RMGE-Maros elnöke,
türelemmel viselt betegség után életének 80. évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunkat, hamvasztás után, 2018. május 23án 18 órától a PAX temetkezési vállalat Papiu Ilarian utca 10.
szám alatti ravatalozójában búcsúztatjuk.
Temetése 2018. május 24-én 14 órakor lesz a marosvásárhelyi
katolikus temető alsó kápolnájából.
Minden kedves részvétnyilvánítót megkérünk, hogy kegyeletét egy szál virággal fejezze ki.
A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk,
PUY KATALIN
férjezett CSOMOR
95 éves korában, 2018. április 22én Németországban csendesen
megpihent. Drága halottunk
hamvait 2018. május 25-én 12
órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi református
temetőben,
római
katolikus szertartás szerint. Kérjük azokat, akik ismerték és szerették, hogy gondoljanak Rá
kegyelettel!
A gyászoló család. (8668-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten
értesültünk
CSOMÓS ATTILA, az RMGE
Maros szervezet elnökének elhunytáról. Együttérzésünket
fejezzük ki a gyászoló családnak. Nyugodjon békében!
Az EMGE szövetség elnöksége. (sz.-I)

Őszinte részvétemet fejezem
ki a gyászoló családnak, a
gazdáknak a szeretett és tisztelt CSOMÓS ATTILA agrármérnök, az RMGE-Maros
elnöke elhunyta alkalmából,
főhajtással munkássága előtt.
CSOMÓS ATTILA hozzájárult
az erdélyi magyar gazdatársadalom építéséhez, megosztva
mindezt a nyilvánossággal is,
most pótolhatatlan űrt hagyva
maga után. Felkarolta és hajtómotorja volt a csűrszínházi
gazdanapoknak, amely az erdélyi gazdák kiemelkedő fóruma lett. Emlékét szeretettel
őrzöm. Vajda György, a Népújság munkatársa. (-I)

Mély megrendüléssel értesültünk CSOMÓS ATTILA, a Romániai
Magyar
Gazdák
Egyesülete – Maros szervezete (RMGE-Maros) elnökének
elhunytáról. Személyében az
erdélyi gazdatársadalom szervezésének kiemelkedő alakját
veszítettük el, aki a rendszerváltozás után csaknem három
évtizede munkálkodott azon,
hogy az erdélyi falvak népe
megtalálja boldogulását a
szülőföldjén, ne kényszerüljön elhagyni azt, s élete minősége
visszanyerje
régi
csillogását. Távoztával nagy
veszteség érte az erdélyi gazdák közösségét. Emlékét
örökre megőrizzük szívünkben. Őszinte részvétünket tolmácsoljuk
családjának.
Bakó Zoltán. (-I)

Az Agrárakadémia szervezőinek nevében őszinte részvétemet, együttérzésemet fejezem
ki a gyászoló családnak
CSOMÓS ATTILA elhunyta alkalmából. Kegyelettel emlékezünk
mindarra,
amit
munkássága jelentett a Maros
megyei gazdák számára.
Nyugodjon békében!
Ifj. Birtalan István, a Maros
Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács elnöke. (-I)

Mély megdöbbenéssel értesültünk kolléganőnk, Csiki
Józsefné dr. Barabás Mária
FÉRJÉNEK haláláról. Őszinte
részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek és családjának. Az
1963-ban végzett orvosok nevében Rácz Katalin. (8597)

Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
volt szomszédunk, VARGA
ISTVÁN iránt. A Kárpátok sétánya 35-ös tömbház lakói.
(sz-I)
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A LOCATIV RT.

– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A –

nyilvános árverésen bérbe adja
Marosvásárhelyen az alábbi nem lakás
rendeltetésű helyiségeket:

1. 1848. út, aluljáró, 123,76 négyzetméter, közétkeztetés, szerencsejátékok, sportfogadás
2. Győzelem téri aluljáró,
10/1-es helyiség, 93,44 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelem
10/2-es helyiség, 144,60 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelem
3. Nagydisznódi utca 1. szám, 41 négyzetméter, szolgáltatás/iroda
4. Dózsa György u. 16. szám, 25,10 négyzetméter, szolgáltatás/iroda
5. Forradalom u. 2.,1-es helyiség, 58,30 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelem
6. Székely Vértanúk u. 10–12. szám, 87,28 négyzetméter, szolgáltatás/iroda
7. Ifjúság utca 3., 7,30 négyzetméter, szolgáltatás/iroda
8. Forradalom u. 21, 3-as helyiség az udvarban, 12,80 négyzetméter, garázs – korlátozott körű ajánlattételi eljárással.
Az árverésre 2018. június 11-én 10 órától kerül sor a dokumentáció alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca
2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni (ára 100 lej)
május 23-ától, naponta 8–12 óra között. Feliratkozni és a dossziét
benyújtani június 8-án 12 óráig lehet.
Az árverésen azok vehetnek részt, akik a határidőig benyújtják
a részvételi dossziéjukat és licitálnak.
Bővebb felvilágosítás naponta a székhelyen és a 0265/260-375
(25-ös mellék) telefonszámon vagy a www.locativmures.ro honlapon.

Szünetel a vízszolgáltatás
Marosvásárhelyen

Az AQUASERV RT. értesíti a fogyasztókat, hogy
az ivóvízhálózaton végzendő karbantartási munkálatok miatt a
május 24-ről 25-re virradó éjszaka, 23 órától körülbelül hajnali
4 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhelyen az alábbi
övezetekben:
a Somos utca 2–64., illetve 1–53. szám alatt, a Mogyorós, Nagy
Pál, Ana Ipătescu, Szarvas, Gábor Áron, a Fenyő u. 16–28. és 17–
25. szám alatt, a Borzeşti, Vulkán, Negoiului, Erdőalja, a Papiu
u. 20–64. és 21–45. szám alatt, a Henri Coandă, Nyár, Fülemüle,
a Trébely u. 11–77., illetve 14–44. szám alatt, a Nagyerdő utcában,
a Nagyerdő köz 2–14. szám alatt, a Ştefan Rusu, Teleki Sámuel,
Kikelet és D. Cantemir utcában
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejeztével a rendszerben a víz elszíneződhet és lerakódásokat tartalmazhat, a kitisztulásáig (48 óra) csupán háztartási célokra
alkalmas. Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.
Köszönjük a megértésüket.
A marosvásárhelyi Aquaserv Rt.

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

