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Menedékhelyről albérletbe

Anyagi támogatás tizenöt többgyermekes családnak

Júliusban kezdődik
a második VIBE
Fesztivál

A koncertek és a VIBE Koli-s beszélgetések mellett színes programkínálattal készülnek a szervezők: focikupa,
különböző sportágak, izgalmas játékok, szépségszalon, kávézó várja a
fesztiválozókat.

____________2.
Megbüntették
az áruló kakast

A marosvásárhelyi tanács legutóbbi ülésén a képviselők megszavazták, hogy
havi ezerlejes támogatást nyújtanak a
Rozmaring utcai szociális központból kikerülő 15 többgyermekes családnak,
hogy albérletbe tudjanak költözni. Erre
azért volt szükség, mert a marosvásárhelyi menedékhely a kapacitásánál
jóval nagyobb létszámmal üzemel, és a
szabályzat szerint kiskorúakat nem fogadhat be.

Menyhárt Borbála

Marosvásárhelyen a polgármesteri hivatal
által működtetett Rozmaring utcai menhelynek
valójában két rendeltetése van: részben szociális otthonként működik, azaz olyan hátrányos
helyzetű személyeknek, családoknak ad ideiglenesen menedéket, akik nem tudják megengedni maguknak, hogy albérletbe költözzenek,
másrészt éjszakai menedékhelyként, ahol éjszakára fogadják be a napközben a város utcáin élő
hajléktalanokat.
Annak ellenére, hogy a szabályzat értelmében meghatározott ideig tartózkodhatnak a szociális központban a bentlakók, sokan vannak,

Fotó: Nagy Tibor (archív)

akik évek óta itt húzzák meg magukat, és továbbra sincs hová menniük. Bár a központ működési szabályzata nem engedi meg, hogy
gyermekes családokat elszállásoljanak, Marosvásárhelyen nem épülnek új szociális lakások,
annak ellenére, hogy igen hosszú a várólista,
így más megoldás hiányában olyan többgyermekes családokat is befogadtak, akik nincs ahol
lakjanak, képtelenek albérletet fizetni.
Szőcs Zsuzsanna, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal illetékes osztályvezetője lapunk
érdeklődésére
elmondta,
a
nemrég
(Folytatás a 4. oldalon)

Szombaton harmadik alkalommal tartották meg Nyárádszentsimonban a
Kakasvész nevű íjászrendezvényt. Elsősorban kakasra lőttek, de harcmódokkal is ismerkedtek a résztvevők.

____________4.
Át-lépő – testvérvárosi diákszínjátszó találkozó

Május 31. és június 5-e között Marosvásárhely testvértelepülésén, Kecskeméten megszervezték az Át-lépő
testvérvárosi diákszínjátszó találkozót,
amely egybeesett a nemzeti összetartozás napjával.

____________7.

Tettek és jutalmak

Benedek István

Egyetlen jó tett sem marad büntetlenül – mondta a
bukaresti főpolgármester asszony, midőn a romániai
teniszsport utóbbi évtizedekbeli legnagyobb sikerének
megünneplésére összegyűlt közönség kifütyülte. Nem
tudni, szándékosan idézte-e ezt a mondatot, ugyanis
pont ezt mondta az exelnök kedvenc politikus asszonya
is, akinek egy ökölvívó gálán tett jelenését jutalmazta
hasonlóképpen a közönség. Azt sem tudni, hogy a kettőjük közti hasonlóság megmarad-e az időben, úgy
értve, hogy a tengerész szőke ciklona nemrég épp a
földgömb túloldalára menekült a pont az illető gála
kapcsán rá kiszabott hatévnyi állami ingyenlakás elől...
Annyi biztos, hogy kockázatos a népszerűség ilyenfajta hajszolása. Mert ha nem célirányosan összeterelt
közönség előtt játsszák el a mutatványt, akkor nem is
lehet más az eredmény, mint füttykoncert. Nem kell túl
járatosnak lenni a sport világában ahhoz, hogy tudjuk,
a politikusok a kisujjukat is alig mozdítják meg a sportért, de a kiugróan teljesítő sportemberek dicsőségében
imádnak sütkérezni. Az ilyesmit a sportértő közönség
tudja illőképpen, szurkolói módon díjazni.
Fütty helyett járhatott volna taps is a regáti fővárost
vezető hölgynek, vagy annak idején az ökölvívó sikerének farvizén lubickoló miniszter elődnek is, ha a
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 28 perckor,
lenyugszik
21 óra 15 perckor.
Az év 164. napja,
hátravan 201 nap.

Ma ANTAL, ANETT, holnap VAZUL napja.
VAZUL: félreolvasásból
keletkezett, a helyes kiejtés a
Vászoly. Valószínűleg a szláv
Vaszil átvétele, amely eredetileg a görög Bazilból alakult.

IDŐJÁRÁS

Zápor, zivatar várható
Hőmérséklet:
max. 290C
min. 170C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. június 12.

1 EUR

4,6587

100 HUF

1,4536

1 USD

1 g ARANY

3,9497
164,8718

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
Mineralia

Június 14. és 17. között a Maros Megyei Múzeum néprajzi
részlegén megtartják a hagyományos nyári kőzettani kiállítást és az ebből készült ékszerek vásárát. A tárlaton, illetve a vásáron zafír, rubin, smaragd, gyémánt is látható,
ugyanakkor féldrágakövekből készült tárgyak: gránát, malachit, jáde, achát stb. Fosszíliákat, érdekes borostyánköveket is megcsodálhatnak az érdeklődők.
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Érdekesnek ígérkező programok

Júliusban kezdődik a második VIBE Fesztivál

Fashion sarokkal, focikupával és érdekes nappali
programokkal erősít kevesebb mint egy hónap
múlva, júliusban a második VIBE Fesztivál – írják
közleményükben a Maros-parti eseménysorozat
szervezői. Amint azt a lapunkhoz eljuttatott ismertetőben olvashatjuk, a koncertek és a VIBE
Koli-s beszélgetések mellett színes programkínálattal készülnek a szervezők: focikupa, különböző
sportágak, izgalmas játékok, szépségszalon, kávézó várja a fesztiválozókat.

A koncerteken és a Kolin kívül idén nagy hangsúlyt kapnak a nappali programok. Lesz többek között egy Fashion
Cornernek keresztelt divatsarok, ahol egy kávézó keretében
divatelőadásokat lehet hallgatni, design- és kézművestermékek közül lehet válogatni, illetve lesz egy úgynevezett
Hair- and make-up lounge a szépülni vágyóknak. Bloggerekkel is találkozhatnak az érdeklődők, többek között a marosvásárhelyi testvérpárral, Kávási Kinga Enikővel és
Kávási Saroltával, akik közösen írják a Chocolate Fashion
Coffee Blogot. A nappali programok sorát ezenkívül
strandröplabda, airsoft, Laser Tag, amerikai foci, tollaslabda, mászófal, Just Dance Playstation játék és óriás-társasjátékok erősítik. Ugyanakkor a kempingezőknek a
reggeli felfrissülés érdekében jógára is lehetőségük nyílik
a kemping területén. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diákjai élő szoborparkkal készülnek, a Navarra Dance
táncosai pedig idén is fellépnek a fesztiválon.

A 2018-as labdarúgó-világbajnokság szele megérintette
a VIBE Fesztivált is, így idén VIBE Football Cup címmel
focikupát is terveztek a szervezők. Július 7-én és 8-án focitornára kerül sor, mely előzetes regisztrációt igényel. Minimum 6, maximum 10 fős csapatok jelentkezhetnek, a
benevezési díj 600 lej csapatonként, melynek fejében a két
napra fesztiválbelépőt kapnak a jelentkezők (a fennmaradó
két napra 120 lejért vásárolhatnak belépőt). Ha a csapat
minden tagja rendelkezik négynapos fesztiválbérlettel, a
focitornán való részvétel ingyenes. A focikupa elsősorban
egyetemistáknak szól, így a jelentkezők nagy részének
aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie, de csapatonként két külsős is jelentkezhet. Az eseményre sportigazolás szükséges, melyet a helyszínen kell majd bemutatni.
Jelentkezéssel kapcsolatos információk és a kitöltendő dokumentum elérhető a http://vibefestival.ro/hu/vibe-football-cup/
oldalon.
A
kitöltött
ívet
az
activities@vibefesztival.ro címre kell visszaküldeni június
24-ig.
A májusban meghirdetett Epic Music Battle verseny DJknek és zenekaroknak június 7-én startolt a fesztivál hivatalos Instagram-oldalán. A versenyre jelentkező hét zenekar
közül a szervezők kiválasztottak négyet, közülük instagramos közönségszavazáson választják ki azt a két zenekart,
amely fellép a VIBE Fesztiválon. A DJ-ket ugyanígy fogják
kiválasztani. (Knb.)

Külföldi turnén
a Maros Művészegyüttes

A Maros Művészegyüttes június 18-24. között részt vesz
a XIV. Magyar Táncfesztiválon Győrben, ahol 18-án, hétfőn este 9 órától a szabadtéri színpadon, a hivatalos megnyitó után, Tegnap a Gyimesben jártam című előadást adja
elő. A fellépéssorozat következő színhelye Sopron, ahol
szintén ezzel az előadással szerepelnek a Petőfi Sándor
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola évzáró ünnepségén, majd június 19-én délután 6 órakor a Petőfi
Sándor Színházban is fellépnek. A következő három nap
szakmai továbbképzőn vesznek részt Varga János koreográfus irányításával. A következő állomás a Soproni Folkfesztivál, valamint a soproni Barlangszínház. Június 22-én
és 23-án Sopron főterén különböző vidékek táncait mutatják be. Június 24-én a Barlangszínházban a Nyári tánc virágporban című előadást láthatják az érdeklődők, amely a
Maros Művészegyüttes, a Zalai és a Soproni Táncegyüttes
közös produkciója.

Litera-díjas Székely Csaba

Vasárnap Budapesten, a Margó Fesztiválon jelentették be,
hogy a Litera A magyar ballada – Kortárs egyfelvonásosok
Arany-balladákra címmel meghirdetett drámaíró pályázatának egyik győztese Székely Csaba. A felhívás szerint hét
drámaíró Arany János javasolt balladáit alapul véve egyfelvonásos drámát kellett írjon. Bartók Imre a Vörös Rébék
(Rebeka), Király Kinga Júlia a Tetemre hívás (Ki mondja
meg, mi történt Bárczi Benővel aznap este. Vagy még
annak előtte), Kiss Tibor Noé a Híd-avatás (Minden perfekt
– fekete komédia), Kovács Viktor és Dominik az Éjféli párbaj (Bérnász), Papp Sándor Zsigmond az Ágnes asszony
(A bűn), Székely Csaba a Vörös Rébék (Vörös Rébék) és
Szil Ágnes a Szőke Panni (Cybergésa) témájára írt egyfelvonásost. A zsűri döntése értelmében Székely Csaba
műve első, a Kovács Dominik és Viktor testvérpár alkotása
második, Papp Sándor Zsigmond drámája harmadik lett.
A Litera publikálja a drámákat, a legjobb művek felolvasószínházi bemutatójára Arany János halálának évfordulójához közeli napon, azaz október 22. táján kerül sor.

Június 22-e körül nyit
a Medve-tó strandja

Június 22-én, pénteken 10 órára tervezik a Medve-tó
strandjának a megnyitását, amennyiben kedvező lesz az
időjárás. A strand 10 és 18 óra között tart nyitva, 13-15 óra
között pihentetni kell a tavat. A belépőjegy ára nem változott, egy napra felnőtteknek 30, gyerekeknek 20 lej.
Hírszerkesztő: Vajda György

RENDEZVÉNYEK

Kali Ellák-emlékest

Június 17-én, vasárnap 19 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében Harangoznak, szépen szólnak
címmel emlékestet tartanak a templomtervező, -építő Kali
Ellák műépítész tiszteletére. Fellépnek: Kilyén Ilka, Molnár
Tünde, a Maros megyei református lelkészek férfikara.
Zenélnek még: Bíró Zsuzsanna hárfán, Molnár Johanna
brácsán, Pető Rebeka fuvolán, Bíró Jenő ref. lelkész gitározik, Hána László ütős hangszereken játszik. Énekel Kali
Blanka, Kali Margit. Az egykori építészre Kali Tünde Zsófia ref. lelkész, Ötvös József ny. ref. lelkész, egykori esperes és Lőrincz János ref. esperes emlékezik, majd Kali
Ellák (1946–2013) építészeti munkáiból láthatnak vetítést
a nézők. A műsort Kilyén Ilka és Nagy István színészek
vezetik.

De szeretnék gazdag lenni!

Június 18-án 19.30-tól a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata De szeretnék gazdag lenni!
címmel verses szórakozásra és elmélkedésre hívja a fel-

nőtteket és az ifjakat egyaránt. Kiváló színészek kiváló
verseket adnak elő – Ady Endrétől, József Attilától, Kosztolányi Dezsőtől, Babits Mihálytól, Karinthy Frigyestől a
kortársakig. Jegyek elővételben a www.biletmaster.ro-n.

Miért nem marad reggelire?

Utoljára tűzte műsorára – legalábbis ebben az évadban –
a Spectrum Színház vasárnap 17 órától Gene Stone &
Ray Cooney Miért nem marad reggelire? című vígjátékát
Kovács Levente rendezésében. Fordította: Ungvári
Tamás. Szereplők: George Clarke – Tatai Sándor, Louise
Hamilton – Márton Emőke-Katinka, Davey – Mihály Alpár
Szilárd. Látványtervező: Takács Tímea, fény- és hangtechnika: Incze Róbert. Jegyek a helyszínen vagy a
www.biletmaster.ro-n.

Vakációs bibliahét

Június 18–22. között Állati küldetés címmel vakációs bibliahetet tart a marosvásárhelyi Vártemplomi Református
Egyházközség a Forradalom utca 8. szám alatti református iskolában, amelyre 5-8, illetve 9-12 éves gyermekeket
várnak. A gyermekfoglalkozás hétfőtől péntekig de. 10-13
óra között zajlik.
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Románia fejleszteni akarja kapcsolatait
szomszédaival

Románia fejleszteni akarja kapcsolatait valamennyi
szomszédjával, Magyarországot is beleértve, senkivel sem akar „háborúskodást és csatározást” – hangoztatta Teodor Meleşcanu külügyminiszter hétfőn a
képviselőházban Maros megyei képviselő interpellációjára reagálva.

A diplomácia vezetőjét az ellenzéki Népi Mozgalom Pártja
(PMP) javaslatára hívták meg a törvényhozásba „a kormány
órája” elnevezésű, hétfőnként szervezett meghallgatásra, ahol
a képviselők aktuálpolitikai felvetéseire válaszolt.
A magyarellenes felszólalásairól elhíresült Marius Paşcan
PMP-képviselő azt szerette volna tudni, hogy a román külpolitikát Bukarestből vagy Budapestről irányítják. Paşcan szerint
ugyanis a román külügyminisztérium a „homokzsák” szerepét
tölti be, szótlanul tűrve a budapesti kormánytagoktól érkező

sorozatos támadásokat. A Maros megyei képviselő egyebek
mellett azt kifogásolta, hogy a bukaresti diplomáciának semmilyen reakciója nem volt, amikor Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes – az Echo TV-nek adott június 4-i, a Magyar
Idők által másnap szemlézett interjújában – megkérdőjelezte
a (Románia és Erdély egyesülését kimondó) 1918-as gyulafehérvári román nemzetgyűlés közjogi legitimitását.
„Engem az foglalkoztat: hogyan fejlesszük a kapcsolatainkat a szomszédokkal. Nem hinném, hogy minden állásfoglalásra válaszolnom kellene, végül is mindenkinek joga van a
véleményéhez. Szomszédainkkal, köztük Magyarországgal is
jó viszonyra törekszünk. Arról kell tájékoztatnom, hogy kapcsolataink fejlődtek az utóbbi időben, és nagyon remélem,
hogy ezen az úton haladunk tovább” – válaszolt a képviselőnek a külügyminiszter. (MTI)

Firea: egyetlen jó tett sem marad büntetlenül

Egyetlen jó tett sem marad büntetlenül – írta
Gabriela Firea a Facebook-oldalára hétfő este, miután
a Simona Halep teniszbajnok ünneplésére a Nemzeti Arénában összegyűlt tömeg kifütyülte.

Bukarest főpolgármestere azt írta, az általa vezetett intézmény kevesebb mint 24 óra alatt nagyszabású rendezvényt
szervezett meg a Nemzeti Arénában, de „már reggeltől beindította akcióját a Soros-féle propagandaszerkezet fizetett sajtóorgánumain keresztül: a rendezvény tönkretételét.
Mindenféle hamis hírrel és gonoszkodó megjegyzéssel. Nem

számított, hogy beárnyékolják Simona Halep megismételhetetlen pillanatát. Nem számított, hogy este gyerekek is szemtanúi voltak a gyűlölet és széthúzás eme fesztiváljának” – írta
Firea a közösségi oldalra.
Simona Halep hétfőn este a Nemzeti Arénában bemutatta
több ezer rajongójának a Roland Garros trófeát. Gabriela Firea
ebből az alkalomból kitüntetést és Bukarest város szimbolikus
kulcsát adta át neki, amikor azonban a főpolgármester fellépett
az emelvényre, a jelen levő bukarestiek kifütyülték és lehurrogták. (Agerpres)

Iohannis az alkotmánybíróság indoklásáról:
több kérdést vet fel, mint ahányat tisztáz

Az alkotmánybíróság korrupcióellenes főügyészt
érintő döntésének indoklása több kérdést vet fel,
mint ahányat tisztáz – nyilatkozta Klaus Iohannis kedden, a Velencei Bizottság küldöttségével folytatott
megbeszélést követően. Az államfő azt mondta, elolvasta a taláros testület indoklását, de még folyamatban van annak elemzése, a követendő
lépésekről ezután döntenek.

„Már mondtam, hogy addig fogjuk olvasni ezt az indoklást,
amíg nagyon jól megértjük. Még van egy kis olvasnivalónk”
– fogalmazott az államfő, hozzátéve, hogy a dokumentum
több kérdést vet fel, mint ahányat tisztáz.
Iohannis szerint ezek közül a legtöbb kérdésre a politikusoknak kellene választ adniuk.
„A vita a korrupció elleni küzdelemből indult ki, és jogosan
merül fel a kérdés: ha ennyi politikus elégedetlen a korrupció
elleni küzdelemmel, ha ennyit tárgyalnak róla, szükség van-e
még egyáltalán korrupció elleni harcra Romániában? Az én

válaszom határozott és világos: Romániának szüksége van a
korrupció elleni küzdelemre, amelyet a lehető leghatározottabban kell folytatni, és a román állampolgároknak bízniuk
kell abban, hogy ez a harc igazságos. Van egy új szuperminiszterünk, aki dönt, és ott az elnök, aki végrehajt? (…) És mi
van a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanáccsal? Hogyan
tudja ellátni legfontosabb szerepét, ha nem szólhat bele a főügyész menesztésével kapcsolatos eljárásba?” – sorolta a kérdéseket az elnök, aki szerint ezekre választ kell adni, akár
közvita keretében, amelyet készen áll meghirdetni, ha szükség
lesz rá. Iohannis rámutatott, a PSD egy ideje arra törekszik,
hogy „amputálja az államfő hatásköreit”, és ebbe az irányba
mutat most az alkotmánybíróság döntése is.
Az elnök nyilatkozatában kilátásba helyezte egy referendum kiírását is. „Széles körű vitára van szükség, amelyben
minden érdekelt fél részt vesz, végül pedig talán arra is szükség lehet, hogy a nép mondjon véleményt” – tette hozzá.
(Agerpres)

Az oktatási rendszer reformját sürgette
Sógor Csaba az Európai Parlamentben

Az oktatás unióbeli korszerűsítéséről fogadtak el állásfoglalást szerdán az európai parlamenti képviselők. Sógor Csaba a romániai oktatási rendszer
szükséges reformját hangsúlyozta a vitában, és arra
emlékeztetett, hogy az EU a csatlakozás előtt számonkérte a tagállamokon az anyanyelvi oktatáshoz
való szabad hozzáférést, amelyet a csatlakozás után
is meg kellene tennie. „Az oktatás az egyik legfontosabb alapja az egyéni és a társadalmi boldogulásnak, ez az egyik leghasznosabb hosszú távú
beruházás a jövőbe. Elsősorban a tagállamok felelősek az oktatásuk megszervezéséért, ezért is azt
tapasztaljuk, hogy nagyon eltérőek az oktatási
eredmények az EU-n belül” – mutatott rá felszólalásában Sógor Csaba a strasbourgi vitában.

Az RMDSZ-es európai parlamenti képviselő a romániai
helyzetet ismertetve kiemelte: a Világbank szerint is a romániai oktatási rendszerben a diákok 40%-a funkcionálisan írástudatlan, öt diák közül egy idő előtt elhagyja az
iskolarendszert. Ezért is történik meg az, hogy a romániai
munkaerő nem tud lépést tartani a technikai ágazatok magas
fokú, rendkívül szerteágazó munkaerő-igényeivel – érvelt az
EP-képviselő, aki szerint az EU támogatása rendkívül fontos
ezekben a tagállamokban a reformok megvalósításához.
Ehhez kapcsolódóan kiemelte a tagállamok oktatási rendszereinek reformját is elősegíthető uniós programok előnyeit:
az Európai Szociális Alapét, illetve a strukturálisreform-támogató programét, amelyhez az EP foglalkozatásügyi szakbizottsági felelőseként maga is hozzájárult. „Teljesen egyetértek az
állásfoglalás azon fejezeteivel, amelyek leszögezik, hogy az
EU-n belüli oktatási rendszer befogadó és hozzáférhető legyen

mindenki számára, függetlenül a társadalmi, etnikai és nyelvi
háttértől. A tagállamoknak minden szinten hozzáférést kell
biztosítaniuk az anyanyelvi oktatáshoz az őshonos nemzeti kisebbségek tagjai számára” – érvelt az EP-képviselő, aki felszólalásában azt nehezményezte, hogy bár mindezt az EU a
csatlakozás előtt elvárta, utólag ezt nem kérte számon a tagállamokon. Ezen követelményeknek a teljesítését az EU-nak ma
is el kellene várnia, főleg amiatt, hogy azt tapasztaljuk, sok
tagállam jelenlegi politikája teljesen ellentétben áll a csatlakozás előtt vállalt ígéretekkel – hangsúlyozta az RMDSZ-es
képviselő.
Az oktatás unióbeli korszerűsítésére vonatkozó állásfoglalás egyébként leszögezi, hogy bár az iskola már nem az oktatás
egyetlen központi terepe, mindent meg kell tenni azért, hogy
ismét a legfontosabb képzési helyszín legyen. A dokumentum
megállapítja, hogy az oktatási rendszerek nagyobb finanszírozására van szükség már a gyermekek korai fejlesztésétől
kezdve, ugyanakkor kimondja, hogy a tanári munka presztízsének megerősítése, a tanárok jobb felkészítése is elengedhetetlen a reformok megvalósításához. Az EP-képviselők az
Európai Bizottság európai oktatási térség létrehozására irányuló javaslatát is pozitívan véleményezték a dokumentumban, és a kezdeményezés támogatására szólították fel a
tagállamokat. A képviselők leszögezték, hogy az európai oktatási térség létrehozása nem veszélyeztetheti és nem helyettesítheti a bolognai folyamatot, sőt ez utóbbit kellene inkább
fejleszteni és megerősíteni. Az európai oktatási térségnek elő
kellene segítenie az együttműködés, a diplomák és a végzettségek kölcsönös elismerését, valamint erősítenie kell a mobilitást és a gazdasági növekedést is – kérik az EP-képviselők.
(közlemény)
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Viharra és esőre számíthatunk

A meteorológusok szerint szerda délutántól viharokra és jelentős mennyiségű csapadékra kell számítani országszerte. Két riasztást is kiadott kedden
az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A rossz
időre vonatkozó figyelmeztetés ma 20 órától szerda
14 óráig érvényes az ország egész területére. Az
előrejelzés szerint gyakoriak lesznek a záporok, zivatarok, viharossá fokozódik a szél, és jégeső is várható. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja
a 15-20, elszórtan a 30-40 litert négyzetméterenként. Szerdán 14 órától pénteken 8 óráig sárga,
azaz elsőfokú viharriadó lesz érvényben Erdélyben,
a Bánságban, a Körösök vidékén, Máramarosban,
Olténiában, Munténia nyugati részén és a hegyvidéken. Itt záporokra, villámlásra és jégesőre is számítani lehet, a lehulló csapadék mennyisége
meghaladhatja a 25, helyenként a 60-80 litert négyzetméterenként. (Agerpres)

Adatbázis az 1956 utáni
megtorlás résztvevőiről

E héten mutatja be a Nemzeti Emlékezet Bizottsága
(NEB) azt a nyilvánosan is elérhető adatbázist,
amelyben az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő megtorlások résztvevőiről összegezték a
hozzáférhető adatokat – mondta el az M1 aktuális
csatorna hétfő reggeli műsorában a testület elnöke.
Földváryné Kiss Réka közölte: 110 ezer oldalnyi
anyag feldolgozásával készült el a körülbelül ezer
ember – zömében vizsgáló – tevékenységét, életútját bemutató adattár, feltárva a forradalom előtti pályájukat éppúgy, mint azt, hogy mit kaptak „jutalmul”
a megtorlásokban való részvételért. A NEB elnöke
hangsúlyozta, a kutatók számára éppúgy fontos a
másfél éves munkával összeállított adattár, mint az
érdeklődő közönségnek. Megjegyezte, 1956 után
125 per indult a forradalom résztvevői ellen, és az
eljárások végén 230 embert akasztottak fel. (MTI)

Plumb: a nagyinfrastruktúraprogramnál vannak késések

Rovana Plumb európai uniós alapokért felelős miniszter kedden azt mondta, a nagyinfrastruktúraprogramnál (POIM) még vannak késések, ehhez
tartozik a vasúti és közúti infrastruktúra, de a problémákat azonosították, és nem áll fenn a veszély,
hogy idén EU-s támogatásokat veszít az ország. A
programban megközelítőleg 11,6 milliárd euró áll
rendelkezésre, ebből 6,94 milliárd euró kohéziós alapokként, 2,28 milliárd regionális fejlesztési alapként,
2,41 milliárd pedig önrészként. (Mediafax)

Egymillió látogató
a barcarozsnyói dinóparkban

Három év alatt egymillió látogatót vonzott a barcarozsnyói dinópark – tájékoztat az intézmény közleménye. „A dinoszauruszok iránt a hároméves
gyerekektől a felnőtteken át a nagyszülőkig mindenki
érdeklődik, azt gondolom, hogy ez lehet a siker titka”
– nyilatkozta Adrian Apostu, a létesítmény menedzsere. Kelet-Európa legnagyobb dinóparkját 2015
júniusában nyitották meg a barcarozsnyói vár közelében. A dinópark bevételei 2017-ben elérték a
11.102.560 lejt, ez 12,26 százalékkal több, mint egy
évvel korábban, és idén további növekedést regisztráltak. A dinóparkban 55 életnagyságú őslényt állítottak ki, számos interaktív zóna mellett vannak
játszóterek, fára épített házak és egy 9D-s vetítőterem is. (Agerpres)

Tettek és jutalmak

(Folytatás az 1. oldalról)
mindenkori kormányzatok – legyenek azok központiak
vagy helyiek – a fontosságának megfelelő szinten kezelnék a sportot. Ha minden egészséges mozgásra vágyó
gyereknek lenne hol kulturált körülmények között sportolnia, hogy aztán akiben szunnyad elég tehetség, azt
fedezzék fel, és indítsák el a siker felé vezető nagyon
hosszú és nagyon rögös úton, amelynek a legnagyobb
része rejtve marad a laikus szemektől. De nálunk legfeljebb egy-egy teremre futja, ahol a fejesek és haverjaik
néha fociznak vagy kosárlabdáznak, a halandó legfeljebb a sátoros ünnepek népvendégségein jut be oda alanyi adófizetői jogon.
Akkor hát teljes jogon nyilvánít szurkolói módra véleményt az ingyen hírnevet hajkurászó politikusokról.
Akiknek az ilyen ritka alkalmakat nem kellene megszentségteleníteniük a jelenlétükkel. Bőven elég lett volna ott
ez esetben a teniszlegendáknak és a sportági szakszövetség vezetőségének megjelenni a bajnok oldalán. Akit
– a politikustól eltérően – nem csak ennek a bukaresti
stadionnak a közönsége tapsolt meg, hanem szombaton
a tenisz egyik legikonikusabb arénájának értő népe is
állva ünnepelt a legendás párizsi torna utóbbi évekbeli
egyik legszebb női egyes döntőjének a végén, amikor
húszévnyi munka és izzadság után átölelhette az általa
leginkább áhított trófeát. Mert egy kicsit azt üzente
mindannyiunknak, hogy merjünk álmodni, és ha elég kitartóan harcolunk, elérhetjük az álmainkat.
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Menedékhelyről albérletbe

(Folytatás az 1. oldalról)
megszavazott tanácsi határozat értelmében 15 család (24 felnőtt és 39
gyerek) részesül a szociális központból való kiköltözést követően
havi ezerlejes támogatásban, amiből fedezni tudják az albérlet költségét, amíg sikerül talpra állniuk.
Az önkormányzati támogatásra
azért volt szükség, mert a Rozmaring utcai szociális központ működési
szabályzata
értelmében
kizárólag felnőtt, azaz 18 éven felüli személyek lakhatnak ott,
ugyanis nem megfelelőek a feltételek kiskorúak számára.
– A menedékhely 100 férőhelyes,
de általában jóval többen, 160-an
tartózkodnak bent, tehát túlzsúfolt,
és nem kisgyermekes családoknak
való. Sajnos nem épülnek szociális
lakások, ami nagy probléma,
ugyanakkor a szabályzat is előírja,
hogy megoldást kell keresni ezen
családok helyzetére – mutatott rá az
osztályvezető, aki hozzátette, hogy
van már erre példa Kolozsváron,
Besztercén, valamint Nagybányán,
ahol szintén önkormányzati támogatással segítik ideiglenesen a
nehéz helyzetben levő gyermekes
családokat, hogy albérletet tudjanak
fenntartani.
A megszavazott támogatás a szóban forgó 15 családra vonatkozik,
amelyek jelenleg a menedékhely
bentlakói, és feltétel, hogy vásárhelyi illetőségűek legyenek, ne legyen
adósságuk a város irányában, legye-

nek jogosultak szociális lakásra, és
kisebb jövedelemmel rendelkezzenek, mint ami lehetővé tenné, hogy
piaci áron lakást béreljenek. Szőcs
Zsuzsanna szerint a szóban forgó
családok között vannak, akik egy
éve, de olyanok is, akik 4-5 éve laknak a menedékhelyen. Bár a szabályzat szerint meghatározott ideig
tartózkodhatnak ott, nem tehetik
meg, hogy négy-öt gyerekkel az utcára küldjék őket. Az érintett családokban 2-7 között van a gyerekek
száma, és a legtöbb esetben a szülők dolgoznak, ám kis jövedelemmel rendelkeznek. – A kollégáink
szociális ankétot készítenek, majd
segítenek nekik albérletet találni és
a szerződés megkötésében, majd
nyomon követjük a helyzetük alakulását. Remélhetőleg sikerül talpra
állniuk – fogalmazott az osztályvezető.
Az RMDSZ-frakció által kezdeményezett határozattervezet kapcsán
több módosító javaslat is megfogalmazódott, amelyeket elfogadtak,
többek között azt, hogy akik elhagyták a központot, és részesültek a
város által nyújtott anyagi támogatásban, többé ne térhessenek vissza
menedékért. Ugyanakkor az eredeti
határozattervezetben öt hónapra
szólt a havi ezerlejes támogatás, viszont végül az a döntés született,
hogy hat hónap lejárta után újabb
szociális ankét készül, hogy felmérjék, sikerült-e rendezni helyzetüket,
vagy további támogatásra szorulnak.

Történelmi alap, sok érdeklődő

A csatornaépítés csak évek múlva kerül napirendre

Vezetékes víz lesz
a mezőpaniti háztartásokban

Közel 400 háztartás igényelte Mezőpanitban, hogy a
faluban több mint tíz éve kiépített vízhálózatra csatlakozzon – közölte lapunkkal
Bodó Előd-Barna.

Mezey Sarolta

Ha szomszédok társulnak,
kisebb a költség
Június 7-étől a polgármesteri hivatalban fogadják a vízvezeték-hálózathoz való csatlakozásra az
igényléseket, ezek jóváhagyása
után kezdődhetnek a bekötési
munkálatok. Az igénylők java
része a fővezeték mellett lakik, ők
rövidesen elkezdhetik a víz bevezetését.
Bodó Előd Barna polgármester
tájékoztatott, hogy megvannak a
szükséges hatósági engedélyek, az
építési és kivitelezési terv, azonban
pályázati lehetőség nem volt arra,
hogy támogatást igényeljenek a
munkálatokra, így a bekötést a lakosság saját költségére kell megoldja. Az önkormányzat egy olyan
kivitelező céget javasolt, amely
megfelelő áron végzi el a munkát.
A vízhálózathoz való csatlakozás
kiadása háztartásonként 2000 lej

körül lesz. Ez az összeg az utcai
fővezetéktől a kapuig tartó rész kiépítési költségeit fedezi, egy sülylyesztett aknát, egy vízórát,
csapokat, valamint a vezeték utcai
részének szerelését tartalmazza.
Ha két szomszéd közösen köti be
a vizet, közös aknával, két vízórával, akkor ennek költsége családonként 1200 lej körül alakul. Az
aknától a házig terjedő belső vízvezetékszakasz kiépítését minden
családnak vállalnia kell. A bekötési
munkálatok ellenértékét a kivitelezőnek kell kifizetni. Ahogy 250
háztartás rácsatlakozott a rendszerre, az Aquaserv elkezdi a szolgáltatást. A víz köbméterenkénti
ára 4 lej.
A hálózatra nem csatlakozhatnak azok a háztartások, amelyek
aszfaltozott út mellett a vezetékkel
átellenben laknak. A párhuzamos
vízvezetékek kiépítésére ezután
kerül sor, az önkormányzat költségén.
Csatornahálózat csak 2022 után
Mezőpanitban – akárcsak a
megye sok más településén – a
szennyvízcsatorna kiépítése a vízvezetékével párhuzamosan nem
történt meg. Tipikus hazai helyzet,
hiszen nem volt összehangolt pá-

lyázati lehetőség mindkét hálózat
kiépítésére. Ezért nagyon sok helyen a házak előtti sáncba folyik a
fürdőszobai szennyvíz, ami nagyon sok kellemetlenséggel és környezetszennyezéssel
jár.
Kérdésünkre, hogy mikorra várható a csatornahálózat kiépítése, a
polgármester elmondta, sajnos
egyelőre nincs esély erre. A tervezett 2020-as határidő helyett 2022–
2023-ra tolódik ki a csatornaépítés.
Ez azért van, mert Mezőpanitot belefoglalták a mestertervbe, aminek
keretében több mint tíz éve húzódik a procedúra. Jelenleg még a
tervezésnél tartanak, amit ismét
megóvtak.
– Tekintettel arra, hogy a csatornahálózat kiépítése a legnagyobb
és legköltségesebb beruházás, községszinten 10 millió euróra volna
szükség rá, önerőből nem valósítható meg. Azoknak, akik a mestertervben szerepelnek, máshol nem
pályázhatnak, az erre előirányzott
összeg viszont nem elég a csatornahálózat kiépítésére. Mezőpanit
községnek 30 km víz- és ugyanannyi csatornahálózat kellene, s 6
és fél kilométerrel szerepel a mestertervben – tájékoztatott a polgármester.

Megbüntették az áruló kakast

Szombaton harmadik alkalommal tartották meg Nyárádszentsimonban
a
Kakasvész nevű íjászrendezvényt. Elsősorban kakasra
lőttek, de harcmódokkal is ismerkedtek a résztvevők.

Gligor Róbert László

A Kakasvész íjászrendezvény
történelmi témán alapul: a tatárjárás
idején Brassó környékén a magyar
lakosság várba menekült, és amikor
a tatárok éppen elvonulni készültek,
egy kakas elkukorékolta magát, elárulva a búvóhelyet. A gonosz kakast
nyilván
megbüntették,
lenyilazták, s azóta is él az a hagyomány, hogy a hangoskodó madarat
le kell lőni. Ez történik a Kakasvészen is, méghozzá történelmi helyszínen: a szentsimoni dombok
között ma is megvannak a Tatárpincéknek nevezett üregek, az erdőben
fél évezredes tölgyfák állnak, a
tetőn pedig egy életfa emelkedik
magasba, amit Salamon Csongor és
társai faragtak.

Egyre többen, külföldről is
A Marosszéki Íjászok Egyesülete
évente több versenyt is szervez,
egyik kiemelt eseménye a Kakasvész, amelynek létrehozásából
főleg Deák Attila és Balás Éva veszik ki a részüket. Olyan hagyományos verseny, amely különleges
díjakra és célokra irányul – tudtuk
meg Mátéfi Péter egyesületi elnöktől. Az idén a verseny nem a házigazda telkén, hanem kint a
természetben zajlott, erdőn és nyílt
terepen, a csapatoknak tizennégy
lőállást kellett érinteniük, mindeniknél megadott számú pontot lehetett szerezni, ha sikerült lenyilazni
a célpontot jelentő kakast. Az elért
pontokat mindenki egy saját pálcikára rótta, majd a verseny után ezeket kakastollakra váltották be,
amelyekkel este egyénileg vagy
csoportosan licitálni lehetett különböző tárgyakra, többek között íjászfelszerelésre,
művészeti
alkotásokra. Verseny után pihenés
és ebéd következett, délután a szovátai és gyergyói barantások tartot-

Tizennégy álláson kellett kakasra lőni, és közben pontokat, tollakat gyűjteni

Családbarát rendezvény a természetben és egy rendezett falusi portán

tak bemutatót. A rendezvény helyszínén kézművesek is felsorakoztak
portékáikkal, ékszereket, bőrdíszműves- és ajándéktárgyakat lehetett
vásárolni, de szörp és kézműves
fagylalt is volt. Este tábortüzet raktak, akik sátorral érkeztek és a faluban éjszakáztak, de a három évvel

Fotó: Gligor Róbert László

ezelőtt készített, a rendezvény jelképének számító hatalmas, öreg
fűzfa kakast is elégették, helyébe
remélhetőleg új készül.
Mátéfi Péter szerint a rendezvény
nemzetközivé kezd válni, mintegy
száz íjász nevezett be, köztük marosszékiek és alsósófalviak, de eljöttek az anyaországból a keleti
gyepűk legjobb lövészei is, sőt Ciprusról is érkeztek barátok, a Filoktitisz csoport tagjai, akiknél ők is
látogatást tettek már. De ha csak
páran lennénk, az sem volna baj,
mert a lényeg az együttlét, a közös
szórakozás, az íjászat és a hagyományok megélése” – mondta az
elnök, hozzátéve, hogy az íjászat
nemzeti kincsünk, ősi tudásunk.
A marosvásárhelyi Hegyi Hajnal
és nagybányai férje, Bîrle Daniel
Cipruson élnek, és most viszontlátogatásra jöttek, hiszen a télen a marosszéki íjászok turnéztak náluk.
Azért jöttek, hogy jót szórakozzanak a barátokkal, olyan tevékenységet űzzenek, amit szeretnek.
Örülnek az ittlétnek, a csodálatos
tájnak és a hazatérésnek, elhoztak
egy angol házaspárt is, hogy „kóstolót” nyújtsanak a magyar kultú-

rából, barátságból és íjászatból –
részletezte kérdésünkre a hölgy.
Van itt erőforrás
A rendezvényt a barátai találták ki
a falu határában levő Tatárpincék
apropóján, és helyszínt kerestek
hozzá – tudtuk meg Mihály Zsolt
házigazdától, akinek ősei évszázadok óta a faluban élnek, ő a családjával Budapestről tért haza
Szentsimonba. Számukra nagyon
fontos a hagyományok követése,
tisztelete, az ősök útjának követése.
A falu Havad község településeinek
egyházi központja volt, mély történelmi múltú település, és mindez
hozzájárult ahhoz, hogy helyszíne
legyen a rendezvénynek. Az íjászat
magyarságunk kifejezésének egyik
legeredetibb módja, a család természetközeli életmódot él, lovat, szürkemarhát tenyészt, szeretnének
példaértékű életformát folytatni,
hogy megmutassák a falu fiataljainak: ne ringassák magukat illúziókban, hogy befektetők érkeznek, és
megoldják a gondjaikat. „Nekünk itt
belső erőforrásaink vannak, s ahogy
mi meg tudunk élni, úgy mindenkinek komoly lehetőségei vannak,
hogy szerény, de jó minőségű életet
éljen itt” – véli Mihály Zsolt.
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Kaáli Nagy Botond

Magyar Színházi Diáktalálkozó
Marosvásárhelyen

Hétfőtől messzi idegenből érkezett
hallgatók színesítik tovább a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen
zajló, amúgy sem színtelen életet. Az
intézmény Magyar Kara június 11–
18. között ez esztendőben is megszervezte a két évvel ezelőtt elindított
MASZIDI-t, a Magyar Színházi Diáktalálkozót. Az egyhetes rendezvény
célkitűzése,
hogy
a
Kárpát-medence egyetemein színészmesterséget magyar nyelven tanuló
diákok és oktatóik közös műhelymunka során megismerjék egymást,
illetve az intézményeikben alkalmazott munkamódszereket.
A résztvevők újvidéki, budapesti,
kaposvári, kolozsvári és marosvásárhelyi diákok, a workshopokat pedig
a vendégegyetemek és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatói
tartják. A műhelymunkán kívül szabadidős foglalkozások, összejövetelek, koncertek is vannak a
programban, amelyek szintén a kapcsolatépítés jegyében zajlanak. A találkozó
a
workshopok
eredményeként születő produkciók
bemutatójával zárul – áll az eseménysorozat ismertetőjében, a MASZIDI-vel kapcsolatosan pedig
kedden délelőtt tartottak sajtótájékoztatót az egyetem épületének előcsarnokában.
A résztvevőket dr. Kós Anna, a
Magyar Kar dékánja üdvözölte, aki
elmondta, nem az intézmény vezetősége, hanem az egyik, azóta végzett
diákjuk az eseménysorozat ötletgazdája. Gál Attila Csaba színművész
találta ki a találkozót, az ötletet felkarolta az egyetem, amely megteremtette hozzá az anyagi és

logisztikai hátteret, valamint magáénak is tekinti a rendezvényt.
A MASZIDI születésével kapcsolatosan Gál Attila Csaba elárulta, úgy
vélte, hogy nagyon gyenge volt a
kapcsolat a többi színművészeti
egyetemmel, az azokon tanuló diákokkal, ezen kívánt változtatni az
első találkozó megszervezésekor.
– Mi lenne, ha a többi diákkal
megismerkednénk, a bulizások mellett pedig együtt is dolgoznánk, tanulnánk?
Ily
módon
kialakulhatnának erősebb kapcsolatok, barátságok, akár a határon túli és
belüli hallgatók között is. Szeretném,
hogy az én korosztályom sokkal öszszetartóbb legyen. Rengeteg diák segített a találkozó létrejöttében, a név
ötletét a Pálffy Orsolya dolgozatából
merítettük. Két évvel ezelőtt nagyon
jól sikerült az első kiadás, jó találkozás volt, pozitív következményekkel
egyetemi és szakmai szinten egyaránt. Remélem, hogy az idei is hasonló lesz ahhoz – mondta az
ötletgazda.

Csűrszínház

Jegyet lehet foglalni a június 29. és július 1. között a
16. alkalommal sorra kerülő Csűrszínházi Napok előadásaira. A rendezvény június 29-én, pénteken 18 órától nyárádmenti alkotók képzőművészeti kiállításának
megnyitójával kezdődik. 19 órától Marosán Csaba Arany
János-estje lesz, 21 órától pedig a budapesti Nemzeti
Színház előadja Szergej Medvegyev Fodrásznő című da-
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cseresznyefa ágai közül egész más a
világ. Bár én sohasem mertem ezt
személyesen megtapasztalni, kételkedés nélkül elhittem a szomszédunkban lakó sovány,
szőke lánynak, aki már a legelső nyári délutánokat is a magasban pirosodó gyümölcsszemek társaságában töltötte. Rendszerint
két-három játszótárs csüngött mellette, kacarásztak, kiabáltak, néha sugdolóztak is. A
fa pedig néma bölcsességgel hallgatta,
őrizte a titkokat.
Időnként, persze, leszállt a földre a csapat, babát öltöztettek, kártyáztak a cseresznyevár tövébe leterített takarón. Egy
alkalommal egyszer használatos műanyag
poharakkal felszerelkezve találtam rájuk.
Kezükben fürgén jártak a fagylaltospálcikák, azokkal nyomogatták össze a frissen
szedett gyümölcsöt, aztán, amikor kész lett
a szörp, a közeli sétányon keringve kínálgatták. A gyártás-eladás ritmusát a sovány
szőke diktálta a fa tövéből.
– Menjetek, vegyetek még poharakat! –
kiáltotta oda két barátnőjének.
– Várj, adjuk el egyszer ezeket – érkezett
az izgatott válasz.
– Csak siessetek – jött az újabb utasítás.
– Mennyiért adjátok? – szólítottam meg a
takarón kuporgó „parancsnokot”.
– Húsz bani – nézett rám komoly arccal.
– Tetszik kérni?
Kértem, két pohárral is.
– Gyertek gyorsan! – kiabálta a szőke a

Erről jut eszembe

A felszólalók között volt Kelemen
Roland idei főszervező, valamint dr.
Balási András, az egyetem rektorhelyettese is. Utóbbi elárulta, hogy az
első támogatója a Studium-Prospero
Alapítvány volt, e másodiknál a
Nemzeti Kulturális Alapnál pályáztak, a Studium-Prospero Alapítvány
a diákrendezvényeket támogatja, az
egyetem pedig saját forrásaiból jelentősen hozzájárult a szálláshoz, étkeztetéshez,
a
vendégtanárok
honoráriumához.
Újságírói kérdésekre válaszolva a
szervezők elmondták, 45 vendég
diák érkezett, öt csoportra osztva dolgoznak a tanárokkal. Az érkezők kilétét a felkért egyetemek határozták
meg, a találkozó szervezői mindig új
osztályokat várnak. A hallgatók vegyes csoportokat alkotnak, workshopokon vesznek részt, a közös munka
végeredményeként megszülető produkciót e hét vasárnapján tűzik műsorra
az
egyetem
Stúdió
Színházában. A műhelymunka központi témája a hatalom, alapját I. L.
Caragiale Elveszett levél című vígjá-

rabját Viktor Rizsakov rendezésében. Június 30-án,
szombaton 18 órától Dsida Jenő Nyílt sebe vagyok a szíven szúrt világnak címmel Bogdán Zsolt, Kovács Éva és
Csutak Réka verses előadása látható. 20 órától a Csíki
Játékszín Tamási Áron Csalóka szivárvány című darabját
adja elő Parászka Miklós rendezésében. Július elsején 11
órától Póra Zoli és a Stone Hill együttes tart gyerekeknek
és fiataloknak koncertet. Helyek a 0744-394-186-os telefonszámon foglalhatók, átvétel a helyszínen.

Kortyokban a nyár

barátnőknek, akik engedelmesen a takaró
felé vették az irányt.
– Ebből négy pohárra is telik – nyomta a
kezükbe az aprópénzt. Miután elviharzottak,
beszélgetni kezdtünk.
– Honnan a cseresznyeüdítő ötlete? – kérdeztem, miután udvariasan belekortyoltam
a nagyon piros, nagyon
édes lébe.
– Biztos azt tetszik
gondolni, hogy az internetről vettük. Pedig
nem. Saját találmány – húzta ki magát a
szörpkészítő, aztán lágyabb hangon hozzátette: – Ha tetszik még kérni, ingyen is adok.
Nem akartam visszautasítani a nagylelkű
ajánlatot, így jobbnak láttam témát váltani.
Szerencsére éppen feltűnt az új poharakat
szorongató csapat.
– Az osztálytársaid? – mutattam feléjük.
– Igen. Mind harmadikosok vagyunk. A
magas barnát még az óvodából ismerem, a
másik kettővel első osztályban barátkoztam
össze. Sok időt töltünk együtt, legtöbbször a
leckéket is közösen készítjük el valamelyikünknél. Nálam, igaz, ritkábban, mert anyu
nem szereti a vendégeket.
Halvány felhő vonult át a szép, szabályos
arcon. A következő pillanatban azonban már
vissza is tért a jól ismert mosoly.
– Amikor kikapjuk a vakációt, megjön
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Lehet egy Picassóval több? Lehet, miért ne lehetne! Nana, ez
nem olyan egyszerű. Attól függ, hogy ki és honnan nézi. És még
sok egyébtől. A negyvenöt éve elhunyt művészzseni megint a közfigyelem középpontjába került, bár ez esetben nem biztos, hogy a
legtalálóbb a megfogalmazás, elvégre halála óta folyamatosan
írtak, beszéltek róla, s mostanában is horribilis összegekért cserélnek gazdát a képei. Ami miatt most mégis újra szárnyra kapta
nevét és életművét a média, az egy újabb Picasso-film, amelynek
címszerepét Antonio Banderas játssza. A produkció bemutatóját
mindenki nagy érdeklődéssel várja, a spanyol sztárt, aki az örökké
botránykavaró géniuszt alakítja, ahol csak lehet, megpróbálják
szóra bírni, kivallatni a szerepről. Mond is sok érdekességet, magyarul is több ilyen interjúja megjelent. Nemrég a nálunk is forgalmazott Nők Lapjában és a National Geographic májusi
számában árult el több műhelytitkot a forgatásról, vallott arról,
milyen volt a híres, nőfaló festő bőrébe bújni. A tekintélyes tudományos magazin különben egy teljes Picasso-melléklettel egészíti
ki a halhatatlan művészről beszerezhető ismereteinket. A Picassotéma s a világhírű alkotó iránt megnövekedett általános érdeklődést tapasztalva azt hittem, hogy szenzációt kelt majd tájainkon az
a lakonikus rendőrségi közlemény, amely szerint egy május végi
kiterjedt házkutatási akció során ismeretlen eredetű Picasso-képet
találtak Szászrégenben. Pontosabban úgy fogalmaztak, hogy lehetséges Picasso-műről van szó, amelynek származási dokumentációját a tulajdonos nem tudta felmutatni. Szóval gyanús az egész,
ki tudja, miképpen került a kép a szóban forgó személy birtokába.
A dolgok tisztázásáig elvették tehát tőle, megőrzésre a Maros Megyei Múzeum trezorjába helyezték a munkát. Úgy véltem, nem mindennapi a hír, arra számítottam, hogy néhány nap teltével a
központi média s a bulvársajtó is felkapja, de az információ visszhangtalan maradt. Én legalábbis hiába böngésztem a lapokat, nem
vettem észre, hogy terjedelmesebben foglalkoztak volna vele. Igaz,
Picasso rendkívül termékeny volt, tízezerszám rajzolt, festett, metszett képeket, készített szobrokat, kerámiákat, textíliákat, tervezett
díszletet, jelmezt, eggyel több vagy kevesebb mit számít már, mondhatnánk. De nem hinném, hogy Romániában olyan sok Picassoalkotás lenne, hogy egy újabb felbukkanása mellett könnyedén
legyintve elmehetnénk.
Persze, mint majdnem minden errefelé, ez is egy nehezen kibogozható, kusza ügy. Amolyan kabátlopásos fíling lengi be. A hatóság egyszerre több megyében kutatott törvénytelen faügyletek és
adócsalás miatt, s ennek során találtak rá Régenben a gyanút keltő
műre, amely az azt birtokló városi tanácsos vagyonnyilatkozatában
úgy szerepel, hogy a Le Tricorne című kollekció része, és másfél
millió eurót ér. A vagyonnyilatkozat egyébként PDF-változatban
az interneten megtekinthető. Tényleg Picasso keze alól került ki,
valódi-e a munka vagy hamisítvány? A világban megszámlálhatatlan ál-Picasso-kép forog, lehet, hogy ez is olyan. Az ilyesmit különleges festékvizsgálattal és más hasonló szakeljárásokkal lehetne
kideríteni. És olyan igazi Picasso-szakértőre lenne szükség, amilyennel az ország nem rendelkezik. Elég reménytelen biztos megoldásra számítani. Ha pedig a mű nem hamis, felvetődnek más
kérdések: honnan, kitől került ide, hiányolja-e valaki, bejelentették-e az eltűnését, annyit ér-e, amennyire taksálták és a többi. Ezek
a dolgok talán könnyebben tisztázhatók. Aki látta a munkát, azt
mondja, inkább vázlat vagy kis tanulmány, mint igazi kép. A világhálón a Le Tricorne sorozat kisméretű, színes grafikáiból jó néhány
reprodukálva fellelhető, 1919-ben készült jelmezrajzok az azonos
című baletthez. Kollotípiaként sokszorosítva már sokfelé voltak kiállítva, kötetben is megjelentek. Hogy ezek valamelyik változata
van-e most a vásárhelyi értékmegőrzőben, nem tudom. De egyszer
talán erre is fény derül, és akkor a jegyzetnyitó kérdésre is megkapjuk a választ. (N.M.K.)

apu, és elvisz magához Németbe. Egy egész
hónapot nála tölthetek. Persze, hiányozni
fognak a lányok, főleg az első hetekben, de
csak kibírom nélkülük – kacagta el magát kicsit felnőttesen. Aztán szinte levegőt sem
véve folytatta: – Édesapám nagyon vicces és
jószívű, szinte mindent megvesz, amit kérek,
és rengeteg időt tölt
velem. Ott, ahol az új
családjával lakik, hatalmas, zöld terek vannak,
jókat
lehet
szaladgálni, piknikezni. A német barátnője
mindig szuper finom szendvicseket készít nekünk ezekre az alkalmakra. Igaz, beszélgetni
nemigen szoktam vele, ő ugyanis csak most
tanul magyarul, nekünk meg a suliban nincs
németóránk, csak angol. De azért jól kijövünk. A múltkor egy csomó menő cuccot
ajándékozott nekem, blúzokat, szoknyákat és
még egy sminkkészletet is. Anyu, persze, nem
örül, ha festem magam.
– A szüleid közül ő a szigorúbb?
– Hát, igen. Valahol megértem, mert a
gyárban is, otthon is sokat dolgozik, nem
marad ideje pihenni, kikapcsolódni. Boldognak csak olyankor látom, ha jó minősítést
hozok az iskolából. Mindig azt mondogatja,
semmi sem számít, csak tanuljak, akkor
nekem könnyebb életem lesz, mint neki.
– Neked erről mi a véleményed? – firtattam.

– Nem is tudom. Szerintem nem kell egész
nap a könyv mellett ülni, az is fontos, hogy
tudd élvezni az életet. Én például nem tartozom az első tanulók közé, ahhoz naponta
legalább két-három órát gyakorolnom kellene. De nekem fontosabb, hogy kimenjek a
barátnőimmel, sétáljunk, másszunk fel ide,
a várunkba, és csak üldögéljünk itt órák
hosszat.
Közben megérkeztek a lányok, letelepedtek körénk a takaróra. Szerettem volna megkérdezni beszélgetőtársamtól, hogy mióta
élnek külön a szülei, és hogyan érintette őt
a válás, de erre már nem volt lehetőség.
Amikor elköszöntem, a lány ragyogó szemmel nézett rám, aztán egészen halkan
mondta:
– Tetszik tudni, miért várom még nagyon
a nyári utazást? Másfél hónapja született
meg a tesóm, és ha kimegyek, végre őt is
megismerhetem. Mindig szerettem volna egy
húgot, és most ez a vágyam is teljesült. Amikor legutóbb beszéltem apuval, a baba
hangját is hallottam a telefonban. Igazán
különleges érzés volt. Apu szerint egyébként
pont olyan, mint én, csak egészen kicsiben.
Távolodóban még visszanéztem a szorgos
szörpkészítőkre. Ott ültek mind a cseresznyefa alatt, és a megmaradt itókát kóstolgatták. Esteledett, de még jócskán jutott a
fényből gyümölcsfoltos arcukra, kezükre.
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Minden idők legdrágább labdarúgó-vb-je lesz
az oroszországi

építéséről és a jaroszlavli stadion
rekonstrukciójáról. Nem épült meg
a Moszkva és a Szocsi közötti, valamint az Európai Unió országai
felé vezető gyorsvasút, továbbá az
orosz és az osztrák főváros közötti
széles nyomtávú vasút. Nem teljesült az a terv sem, hogy a rendező
városokban a repülőtérről vonattal
lehessen beutazni a belvárosba, valamint törtöltek több vízi közlekedési projektet is.
Új repülőtér épült Rosztov-naDonuban, új terminált adtak át
(Seremetyjevón),
Moszkvában
Szentpéterváron, Szamarában, Volgográdban és Nyizsnyij Novgorodban, valamint korszerűsítették a
jekatyerinburgi légikikötőt. 21 hotelt építettek fel a vb-helyszíneken.
Moszkva-Domogyedovo új termi-

nálja és Seremetyjevo új leszállópályája ugyanakkor nem készült el
határidőre.
Vlagyimir Putyin orosz elnök
csütörtöki éves televíziós fórumán
feladatként nevezte meg annak a
biztosítását, hogy a világbajnokságra kiépített infrastruktúrát elsősorban a sport fejlesztésére
fordítsák Oroszországban. Óvta a
régiók kormányzóit attól, hogy
hagyják, hogy az új stadionok később piacokká alakuljanak át.
Arkagyij Dvorkovics orosz miniszterelnök-helyettes április végén
úgy nyilatkozott, hogy a vb-előkészületek az elmúlt öt év során 14
milliárd dollárral, azaz mintegy 1
százalékkal járultak hozzá az orosz
bruttó hazai termék (GDP) növekedéséhez.
„Úgy mondanám, hogy világbajnokság nélkül jelenleg nem
lenne növekedés” – mondta Dvorkovics.
Az orosz GDP az olajár csökkenése és a nyugati szankciók okozta
kétévi csökkenés után tavaly 1,5
százalékkal nőtt. Az RBK által
megszólaltatott gazdasági szakértők szerint a világbajnokság által
gerjesztett gazdasági növekedés
gyorsan fel fog szívódni, a kormányzati ráfordítások ellenére.
(MTI)

A német Szövetségi Közigazgatási Bíróság az akkor még hatályos
adatvédelmi irányelv értelmezését
kérte az Európai Bíróságtól előzetes döntéshozatali eljárás keretében.
Az Európai Bíróság most lezárult eljárásában megállapította,
hogy a Facebook amerikai anyavállalata és írországi leányvállalata
mellett adatkezelőnek minősülnek
a cég rajongói oldalainak adminisztrátorai is – mondta el Márkus
Fanni, a KPMG ügyvédje.
A magyarázat szerint az ilyen
adminisztrátor ugyanis az oldal beállításával, a célközönség, a hirdetési
célok,
tevékenységek
meghatározásával részt vesz a személyes adatok kezelésében. A bíróság kiemelte, hogy a rajongói oldal
adminisztrátora kikérheti a követőinek demográfiai adatait, érdeklődési körére és szokásaira
vonatkozó adatokat, sőt, földrajzi
adatokat is. Ezen adatok alapján
képes eldönteni, hogy hol nyújtson
különleges kedvezményeket vagy
szervezzen eseményeket a látogatók számára. Ez alapján az adminisztrátor
is
adatkezelőnek
tekinthető – ismertette.
A bíróság szerint az, hogy valaki
a Facebook által létrehozott platformot és annak kapcsolódó szol-

gáltatásait használja, nem mentesíti
a személyes adatok védelme terén
meglévő kötelezettségei alól. Tehát
az a tény, hogy a rajongói oldal kezelőjének nincs beleszólása az
adatkezelési gyakorlatba, nem jelenti azt, hogy nem felelős azért,
amennyiben igénybe veszi a platformot.
Kitétel, hogy a tagállami hatóságoknak akkor is megvan a lehetőségük a platformszolgáltató
felelősségre vonására, ha az adott
tagállamban letelepedett helyi leányvállalat a vállalatcsoporton belüli feladatmegosztás alapján nem
lenne felelős az adatkezelésért.
A szakértő rámutatott: a bíróság
ítélete a későbbiekben irányadó
lehet a magyarországi Facebook
rajongói oldalakkal kapcsolatos
adatkezelésekre is, azt valószínűleg a magyar adatvédelmi hatóság
is figyelembe fogja venni. Ez azt
jelenti, hogy a magyarországi Facebook rajongói oldallal rendelkezőknek tájékoztatniuk kell a
Facebook-oldalra látogatókat az
adatkezelésről. Emellett figyelniük
kell arra is, hogy adatkezelői minőségükből adódóan biztosítani tudják az érintett jogok – közöttük a
törléshez való jog – érvényesülését
– összegezte. (MTI)

Oroszország minden idők
legdrágább labdarúgó-világbajnokságára készül, amelynek
összköltsége
883
milliárd rubel, azaz 14,2 milliárd dollár lesz, a régiók kiadásait is beleszámítva – írta
pénteki számában, saját számításai alapján az RBK orosz
gazdasági napilap.

Szerkesztette: Benedek István

Áprilisban 2.713 lejre nőtt
a nettó átlagbér

Kilenc lejjel nőtt áprilisban a nettó átlagbér az előző hónaphoz képest.
Az országos bruttó átlagbér 4.512 lej volt, a nettó átlagbér 2.713 lej, ez
0,5 százalékos növekedést jelent az előző hónaphoz képest – derül ki az
Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfői közleményéből.
Az információtechnológia területén lehetett a legtöbbet keresni, azaz
6.437 lejt. A leggyengébben a szállodákban és vendéglőkben fizettek, átlagosan 1.563 lejt.
Az előző év ugyanezen időszakához képest áprilisban 14,7 százalékkal
nőtt a nettó bér. Ebben viszont benne van az adózási módosítások hatása
is. (Agerpres)

Nőtt az ipari termelés

Az idei első négy hónapban 4,6 százalékkal nőtt az ipari termelés az
előző év azonos időszakához mérten – közölte kedden az országos statisztikai intézet.
A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a növekedés 6,2
százalék volt a vizsgált időszakban. Áprilisban az ipari termelés 11,4 százalékkal csökkent az előző hónaphoz mérten, a szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint ugyanakkor 2 százalékkal nőtt. A tavalyi
negyedik hónaphoz képest az ipari termelés mind a nyers, mind a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint 3,6 százalékkal, illetve
5,7 százalékkal nőtt.
Az idei első négy hónapban az iparban tevékenykedő vállalatok árbevétele 14 százalékkal emelkedett, tavaly áprilishoz viszonyítva a bővülés
14,8 százalék volt, ugyanakkor márciushoz képest 9,2 százalékos visszaesést jegyeztek.
A statisztikai intézet szintén kedden közölte, hogy az idei első négy hónapban az új ipari megrendelések 18,6 százalékkal nőttek. Áprilisban 27
százalékkal bővültek a tavalyi negyedik hónaphoz mérten, ugyanakkor 6
százalékkal csökkentek márciushoz képest.
Tavaly egész évben 8,2 százalékkal nőtt Románia ipari termelése, és
az egyik fő hajtóereje volt a belföldi fogyasztás után a 6,9 százalékos gazdasági növekedésnek. (MTI)

Ötéves csúcsot döntött az infláció

5,41 százalékra emelkedett májusban az éves inflációs ráta – közölte
kedden az országos statisztikai intézet.
Ez az érték több mint ötéves csúcsot jelent, legutóbb 2013 februárjában
volt magasabb az éves infláció.
A fogyasztói árak növekedését elsősorban a nem élelmiszerek idézték
elő, amelyek 7,75 százalékkal drágultak, az élelmiszerek 3,93 százalékkal
kerültek többe, a szolgáltatások árai 2,72 százalékkal emelkedtek tavaly
májushoz mérten.
Áprilishoz képest a fogyasztói árak 0,47 százalékkal emelkedtek, miután a nem élelmiszerek 0,58 százalékkal, az élelmiszerek 0,54 százalékkal drágultak, a szolgáltatások 0,10 százalékkal kerültek többe.
A várakozásokhoz képest gyorsabb ütemben nőtt az infláció az elmúlt
hónapokban, ezért a jegybank az idén már háromszor emelte az alapkamatot, amely jelenleg 2,50 százalék.
A központi bank az idén egész évre 3,6 százalékos inflációra számít,
várakozásuk szerint ugyanis az év második felében mérséklődni fog a fogyasztói árak emelkedése. (MTI)

A vb annak ellenére is rekordot
dönt, hogy a szervezők több projektről lemondtak, és több objektumot nem sikerül majd határidőre
átadni. Az eddigi legdrágább világbajnokságot eddig Brazília tartotta
2014-ben, 11,6 milliárd dollárból.
A vb-re való felkészülés szövetségi állami programja hivatalosan
mintegy 11 milliárd dollárjába került az orosz költségvetésnek. A
legjelentősebb kiadási tényezők
közül a közlekedési infrastruktúra
fejlesztése 6,11 milliárd, a stadionépítés és -rekonstrukció 3,45 milliárd, a szálláshelyek kialakítása
pedig 680 millió dollárba került. A
vb költségvetését a rendezési pályázat 2010-ben történt elnyerése
óta 12 alkalommal módosították.
A mérkőzéseket az eredetileg
tervezett 14 város 16 stadionja helyett 11 település 12 arénájában
fogják lejátszani. A szervezők
egyebek között lemondtak egy új
Moszkva megyei létesítmény meg-

A Facebook rajongói oldalainak kezelői is
felelősek a felhasználói adatokért

A Facebook rajongói oldalainak adminisztrátorai a Facebookkal együtt felelősek az
oldalt látogató személyek
adatainak kezeléséért. Vitás
esetekben az ország adatvédelmi hatósága felléphet a
rajongói oldal kezelője és a
Facebook helyi leányvállalata
ellen is – ismerteti az Európai
Bíróság döntését a KPMG
hétfői közleménye.

A közleményben felidézik: a
német regionális adatvédelmi hatóság 2011. november 3-i határozatával
rajongói
oldalának
felfüggesztésére kötelezte a német
Wirtschaftsakademie SchleswigHolstein online oktatási vállalatot,
mivel az nem tájékoztatta a rajongói oldal látogatóit arról, hogy a
Facebook cookie-k – azaz internetes információcsomagok – segítségével gyűjtött és kezelt rájuk
vonatkozó személyes adatokat. A
Wirtschaftsakademie jogorvoslattal élt a határozat ellen. Álláspontja
szerint a személyes adatokat a
Facebook kezelte, ügyfélként erre
nem volt ráhatása, a folyamatot
nem tudta ellenőrizni, ezért magát
nem tekintette adatkezelőnek. A
cég szerint a hatóságnak közvetlenül a Facebookkal szemben kellett
volna fellépnie – írták.

Amerika is megszenvedheti, ha Trump kiterjeszti a vámokat az autókra

Londoni pénzügyi elemzők szerint az
amerikai ipar is megszenvedheti, ha
Washington az autóimportra is megemelt védővámokat vezet be, mivel ez
az amerikai autóipar évtizedek alatt
kiépült beszállítói láncolatában is töréseket idézhet elő.

Citybeli vélemények szerint a közép- és
kelet-európai EU-gazdaságok jelentős autóipara elvileg szintén megérezheti az esetleges
amerikai vámokat, de a térség növekedésének
többi hajtóereje ennek visszahúzó hatását valószínűleg felülmúlná, sőt a magyar gazdaság
várhatóan az eddig becsültnél gyorsabban növekszik az idén. A Commerzbank – az egyik

legnagyobb európai pénzügyi szolgáltató
csoport – a hét vezető ipari hatalom (G7)
rendkívül feszült hétvégi csúcstalálkozóját is
kommentáló, hétfőn Londonban ismertetett
tanulmánya felidézi, hogy Donald Trump
amerikai elnök az alumínium- és az acélimportra kirótt 10, illetve 25 százalékos vám
után az autóimportra is 25 százalékos vám kivetését fontolgatja.
A ház szerint igaz, hogy az Egyesült Államoknak jelentős deficitje van a legnagyobb
külföldi partnerekkel folytatott autókereskedelemben: az amerikai autó- és autórészegység-piac tavalyi forgalma 355 milliárd dollár
volt, és az amerikai kereskedelmi deficit

ebben a szegmensben megközelítette a 112
milliárd dollárt.
A legnagyobb európai gyártók közül Németország tavaly 30,5 milliárd dollár értékben exportált autókat az amerikai piacra,
viszont csak 8,4 milliárd dollárért vásárolt
amerikai járműveket.
A Commerzbank elemzői szerint azonban
az Egyesült Államokban nagyon jelentős
gyártókapacitásokat működtető német autógyárak egyes esetekben többet exportálnak
Amerikából, mint amennyit anyavállalataik
az amerikai piacra Németországból exportálnak, és mivel az exportmérlegben nem az
anyavállalat nemzetisége, hanem az expor-

táló cég telephelyének holléte számít, a
német autóipar Amerikából exportáló érdekeltségei valójában az Egyesült Államok kereskedelmi deficitjének csökkentését segítik
elő. Exportra termelő amerikai üzemeik viszont több részegységet – például motorokat
– külföldi telephelyekről hoznak be. Ha ezt a
láncolatot megemelt vámok terhelik, azzal
amerikai gyártókapacitások versenyképessége kerülne veszélybe.
Az egyik megoldási lehetőség e gyártókapacitások áttelepítése az Egyesült Államokból az amerikai üzemek exportjának
célországaiba – egyes esetekben ez már zajlik
is. (MTI)
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Át-lépő – testvérvárosi diákszínjátszó találkozó

Június 4-e a nemzeti összetartozás napja

nepi műsort kellett összeállítani a megemlékezés napjára. A fiatalok felkészítésével foglalkozó csapat (Sárosi Gábor, Rácz
Annamária, Kecskés Dóra és a szervezést
vállaló Szucsán András) arra vállalkozott,
hogy az alkalomhoz illő kecskeméti, sepsiszentgyörgyi és marosvásárhelyi Kossuth- és
József Attila-díjas írók, költők (Sütő András,
Kovács András Ferenc, Farkas Árpád, Buda
Ferenc és Pintér Lajos) által írt művek alapján állítja össze az előadást.
Ebben segített a Bethlen Gábor Alap pályázatán is nyert, a Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Hírös Agóra Nonprofit Kft. által támogatott és szervezett projekt.
Nem volt nehéz egymásra találni, hiszen
az elképzelés szerint a diákokat kecskeméti
diákok családja látta vendégül, és ez már az
indulás előtt kiderült, úgyhogy már az odaérkezés előtt tisztázták, hogy kinek mi a zenei
Erdélyi György
preferenciája, mit fogyaszt szívesen, de még
az is világossá vált, hogy milyen színű törülA kezdeményezéstől a megvalósításig
köző a kedvenc. S hogy a munka is menjen,
Közismert, hogy Marosvásárhely igen jó a szövegek forgatókönyve is megérkezett idekapcsolatot ápol Kecskeméttel, és ezt az ön- jében, így a hosszú út alatt lehetett részleteket
kormányzatok közötti hivatalos szerződés tanulni belőle. Három és fél nap állt rendel2010. május 31-én fogadta el a magyar Országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely az 1920-as trianoni
békeszerződés aláírásának napját, június 4-ét emléknappá, a nemzeti öszszetartozás napjává nyilvánította. Az
anyaországi és a határon túli magyarok közötti kapcsolatápolás legjobb
terének a testvértelepülési összefonódások s ezen belül a civil szervezetek,
magánszemélyek
közötti
egymásra találás bizonyult. Ennek
ékes bizonyítékaként egy újabb mozzanat zajlott le május 31. és június 5e között, amikor Marosvásárhely
testvértelepülésén,
Kecskeméten
megszervezték az Át-lépő testvérvárosi diákszínjátszó találkozót, amely
egybeesett a nemzeti összetartozás
napjával. Nem véletlenül…

A közös próbán

„kötelezettségeitől” eltekintve a Marosvásárhely–Kecskemét, illetve a Kecskemét–Marosvásárhely baráti társaság ápolja leginkább
(mint ahogy más testvértelepülések is). Így
történt, hogy a mintegy három évvel ezelőtti
marosvásárhelyi
látogatáson
Kerényi
György, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának határon túli kapcsolatokért
felelős tanácsadójával – aki egyben a Kecskemét–Marosvásárhely Baráti Kör és a Városi Civil Kerekasztal elnöke – együtt a
kecskeméti küldöttség tagja volt az a Sárosi
Gábor, aki a Kecskeméti Színjátszó Műhelyt
vezeti és felvette a kapcsolatot az Artecotur
Egyesület által működtetett Artsy M diákszínjátszó csoport vezetőjével, Vajda
Györggyel. A tárgyalást követően két évig keresték a felek a cserekapcsolat módját. Tavaly
télen született meg az ötlet, hogy Kecskemét
fennállása 650. évfordulója alkalmából, a
nemzeti összetartozás napjához és a hagyományos színjátszó maratonhoz kötődve,
május 30. és június 5. között egy közös, ünnepi produkció megalkotása és előadása kapcsán nemcsak Marosvásárhely, hanem
Galánta, Beregszász és Sepsiszentgyörgy
egy-egy középiskolás korú diákszínjátszó
csoportja találkozhasson egymással. Sajnos
Galánta és Beregszász színjátszói objektív
okok miatt nem tudtak részt venni a találkozón, így a marosvásárhelyi Artsy M diákszínjátszó csoport, a sepsiszentgyörgyi Plugor
Sándor Művészeti Líceum drámatagozatos
diákjai és kecskeméti fiatalok voltak ott.
Kecskemét évek óta június 4-én délután, a
főtéren, hagyományosan a polgármesteri hivatal melletti országzászlónál ünnepli a nemzeti összetartozás napját, így a vendéglátók
ajánlatát elfogadva nem véletlenül az említett
időszakra ütemezték be a szervezők a programot, hiszen a látogatás eredményeként ün-

A kecskeméti főtéri megemlékezés színpadán

kezésre, hogy 17 fiatal koreográfiával együtt
összeállítsa a műsort. Persze a délelőtti intenzív próbák mellett volt alkalom arra is, hogy
a házigazdák megmutassák a vendégeknek a
várost. Volt szelfizés ismertebb turisztikai
célpontoknál, látogatás a Leskowsky-hangszergyűjteménynél, ahol Vajda Vanda Vanessza programvezetővel igazi improvizációs
előadás született. Közösen megtekintették a
kecskeméti Katona József Színház évadzáró
gálaműsorának próbáját, majd akinek sikerült, még egy-két előadást is megnézhetett.
Nem maradhatott ki a programból a Cifrapalota, a Bozsó-gyűjtemény és a szabadidőközpont sem, mi több, fürdőpróba is volt, ami azt
jelentette, hogy a diákok az úszás, fürdőzés
mellett a városi fürdőben újabb próbát tartottak. S nem maradtak el a hajnalig tartó bulik
sem.
Az első előadás június 4-én kora délután a
Kecskeméttől mintegy 40 km-re fekvő, 1600as lélekszámú Tiszakürt központjában felállított emlékmű előtt volt. Dr. Kiss Györgyné

Tiszakürt központjában

polgármester a nap történelmi jelentőségéről
beszélt. „A történelem során nagy terhelést
kapott a magyar nemzet, de annyi gyászos
esemény után is itt vagyunk, álltuk a sarat,
úgy tűnik, ránk igaz a mondás: ami nem
pusztít el, az megerősít. (…) De bárhol is vagyunk, ha összetartunk, ha egymást segítjük,
könnyen leküzdjük a nehézségeket, hiszen
egy különleges családhoz tartozunk, a magyar
nemzethez. Éljük meg tudatosan és pozitívan,
hogy ilyen tiszteletre méltó, becsületes, gazdag történelmű, különleges nyelven gondolkodó nemzet vagyunk, és adjunk hálát, hogy
ide születhettünk, ezt a nyelvet beszélhetjük”
– mondta a település elöljárója. Ezután a diákok bemutatták a műsort.
A nyilvános főpróbát követően kevés idő
maradt ugyan a következő bemutató előadásra való felkészülésre, de a kecskeméti
főtér, a helyszín jelentősége és a nagyszámú
közönség jó hatással volt az előadókra.
Az ünnepség 5 óra után kezdődött az országzászló előtti téren. A színpad körül a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőrző
Egyesület tagjai álltak díszőrséget. A rendezvényen jelen volt többek között Szemereyné
Pataki Klaudia polgármester, Szeberényi
Gyula Tamás, Mák Kornél, Gaál József alpolgármesterek, Rausch Sándor, Bács–Kiskun

megye önkormányzatának alelnöke, több helyi és megyei
önkormányzati képviselő,
meghívottak.
Az „addig élünk, amíg módunkban áll visszafelé tekinteni”, Sütő András Anyám
könnyű álmot ígér című regényéből vett idézettel vezették
fel az immár Átlépő csillagok
című előadást, amelyben felléptek: Bense Kamilla, Bugyi
Zsanett, Domján Kitti, Fekete
Péter, Kovács Attila, Krauter
Dávid, Németh Tamás, Papp
Sára, Somodi Hanna, Tóth
Attila, Virágh Panna kecskeméti, Nyegró Klementina,
Gyenge Tímea és Ölvedi Antónia sepsiszentgyörgyi (kísérő tanár Tulit Éva),
valamint Hegyi Eszter, Porkoláb Zsófia-Stefánia és
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Fotó: Erdélyi György

Kilyén Dávid (kísérő Vajda György) marosvásárhelyi diákok.
Miután háromszor is visszatapsolták az
igen jól sikerült produkciót, amiről a polgármester asszony azt mondta, hogy ez volt az
első ezen a helyszínen, többször is megköszönte azt az előadóknak a közönség. A megemlékezésen Bán János, a Kecskeméti
Televízió ügyvezető főszerkesztője beszélt
1920. június 4-éről, majd több állami és civil
intézmény nevében koszorút helyeztek el az
emlékműnél.
Határtalanul
Az ismerkedési gyakorlatokon az egyik
kecskeméti diák őszintén feltette a kérdést:
miként élik meg magyarságukat a határon túliak? Válaszként érdekes beszélgetés alakult
ki, amiből kiderült, hogy a politikum a határ
mindkét oldalán hamis képet fest erről. A történelem, a Trianon utáni idők ideológiai csatározásai miatt belénk ivódtak bizonyos
reflexek, amelyektől nehezen szabadulunk.
Pedig ott lent, a mélyben roppant egyszerűek
a tények, legalábbis a diákok így látják. Mert
határtól függetlenül vannak jó-rossz tanárok,
olyan menő együttesek, amelyeknek a dalszövegét az első zenei hang után együtt dúdolták. Nem kellett különleges gyakorlat a
hangszermúzeumbeli jamm-sessionhöz. Vannak engedékeny és szigorú szülők határon
innnen és túl, egyszerű emberek, akik örülhetnek egymásnak, akkor is, ha addig sohasem találkoztak. Ahogy az egyik bulin
elhangzott (volna): az élet jó buli, csak élni,
megélni tudni kell! És érdemes. Így. Trianontól függetlenül a történet folytatódik. Remélhetőleg ez az idei közös munka is, netán
jövőre éppen Marosvásárhelyen. Mert kell!

Koszorúk az Összetartozás (Országzászló) emlékművénél
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Vállalkozási formák a román jogban (III.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Az előző részekben beszéltünk a
kereskedelmi társaságok alapító
okiratáról, valamint a társaságok
formáiról, jelen írás témája a korlátolt felelősségű társaság főbb jellemzőinek rövid ismertetése.
A gyakorlatban a legelterjedtebb
és a köztudatban is legismertebb
kereskedelmi társaság a korlátolt
felelősségű társaság (románul societate cu răspundere limitată). Maga
a
megnevezés
megtévesztő,
ugyanis a társaság felelőssége
egyáltalán nem korlátolt, hanem a
saját tartozásaival szemben korlátlan, viszont a tagok felelőssége
alapesetben csak a befizetett törzstőke mértékére korlátozódik a társaság tartozásaiért. Kiemeljük,
hogy ez csak alapesetben igaz,
ugyanis – ahogy azt már egy régebbi cikkünkben írtuk – létezik
két, törvény által szabályozott
helyzet, amikor a társaság teljes
tartozásáért az alapító tagok teljes
személyes vagyonukkal felelnek.
Az egyik a csődtörvény által a személyes felelősségre vonatkozó szabályozás által leírt helyzet, amikor
törvényszéki határozattal megállapítják, hogy a tulajdonos (de lehet
bármely más harmadik személy)
szándékosan juttatta a társaságot fizetésképtelenségbe. Ebben az esetben az illető teljes személyes
vagyonával felel a társaság tartozásaiért. A második lehetséges helyzet a személyes felelősség
megállapítására az, amikor törvényszéki határozat nélkül, a pénzügyi igazgatóság közigazgatási
döntéssel saját hatáskörben állapítja meg a tagok (vagy más személyek) személyes felelősségét.
Jelenleg Romániában az alapító
tőke mértéke kft.-k esetében 200
lej, aminek csekély mértékét
versenyelőnyi szempontok legitimálták: mivel nagyon olcsó és viszonylag egyszerű kft.-t létrehozni,
ezért elviekben stimulálja a külföldi és belföldi befektetőket.
Összehasonlításképpen, Magyarországon 3 millió forint a minimális alapító tőke, ami
megközelítőleg 9500 euró. A megkérdőjelezhetetlen versenyelőny
mellett az egyszerű kft.-létrehozási
procedúrának vannak hátrányai is:
elősegíti a fantomcégek létrehozását, amelyek sok adócsalási vagy

pénzmosási ügynek szolgálnak/szolgáltak hátteréül.
A kft. jogi személyiséggel rendelkezik, alapítói lehetnek természetes vagy jogi személyek,
függetlenül azok állampolgárságától. Érdemes megjegyezni, hogy
habár, mint a neve is mutatja, „társaság”, a kft. elviekben legalább
két személyből kell álljon, a román
cégtörvény lehetőséget biztosít
arra, hogy egy személy is létrehozzon korlátolt felelősségű társaságot, azzal a megszorítással, hogy
egy személy egyszerre csak egy
egyszemélyes kft.-ben lehet alapító
tag. A korlátolt felelősségű társaság
tagjainak maximális száma 50 személy.
A kft. törzstőkéje minimálisan
10 lej értékű társasági részekre (románul părti sociale) oszlik fel – a
magyarországi jogrendszerben ezeket is részvényeknek hívják –, tehát
minimális – 200 lej – értékű törzstőke esetén összesen 20 társasági
rész kerülhet kiosztásra. Minden
tag az általa birtokolt társasági részeknek megfelelő százalékban
szerez részesedést a társaságban, és
ennek arányában részesül a társaság nyereségéből, valamint állja
annak veszteségeit. A törzstőkét az
alapításkor kell jegyezni – befizetni – a társulási szándékkal rendelkező tagoknak.
A társasági részek eladásával –
engedményezésével (románul cesiune) lehet megváltoztatni a társaság tulajdonosi körét, ehhez
viszont mindig a tagok közgyűlésének határozata kell, hiszen ha
harmadik (külső) személy társul be
társasági rész vásárlásával a cégbe,
ahhoz természetesen a többiek is
hozzá kell járuljanak.
A kft. tanácskozó és döntéshozó
szerve a közgyűlés, amely határozatait közgyűlésen hozza. A kft.
napi ügyvezetését, valamint a közgyűlési határozatok végrehajtását a
kft. közgyűlés által kinevezett adminisztrátora (ügyvezetője) végzi,
ez a személy lehet a kft. tagja is, de
lehet külső, harmadik személy is. A
közgyűléseken minden egyes társasági rész egy szavazatra jogosít
fel, a döntéseket a társult tagok és
a birtokolt társasági részek többségének kettős feltétele mellett hozzák. Ez a kettős kritérium nem
abszolút, ettől a társaság alapító
okiratában el lehet térni.
Fontos megjegyezni, hogy a társaság jogszerű ügyleteiért első kör-

ben, harmadik személlyel szemben
a társaság ügyvezetője felel. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy például a társaság törvényes könyveléséért harmadik személlyel
szemben mindig az ügyvezető
felel, még akkor is, ha a könyvelést
könyvelő végezte. Az más kérdés,
hogy az ügyvezetőnek okozott kárért a maga során az ügyvezető is
igényperrel fordulhat a könyvelést
biztosító vagy más, a károkozásért
felelős személy ellen.
A társaságot harmadik személylyel szemben az ügyvezető képviseli, aki a társaság nevében aláír.
Az ügyvezető más, konkurens társaságban nem lehet ügyvezető, illetve nem folytathat saját maga
számára konkurens tevékenységet,
kivéve ha ehhez megvan a közgyűlés engedélye.
Az ügyvezető lehet akár külföldi
állampolgársággal rendelkező személy is, abban az esetben, ha nincsenek tartozásai a román
állammal szemben, illetve kijelenti, hogy teljesít minden törvényes feltételt az ügyvezetői
mandátum betöltéséhez. Fontos
megjegyezni, hogy a vállalat nem
hitelezheti meg az ügyvezetőt, illetve nem garantálhatja annak esetleges tartozásait.
A társaság nyeresége osztalék
(románul dividend) formájában
kerül a tagok között kiosztásra, természetesen ezután osztalékadót
kell fizetni, amelynek mértéke
egyenlő a profitadóval. A társaság
pénzét „kivenni” vagy más célra
felhasználni mindig csak igazoló
okiratok alapján lehet, ellenkező
esetben kockáztatva a személyes
felelősséget vagy akár büntetőügyet is. Az osztalék a birtokolt üzletrészek
arányában
kerül
kifizetésre. Ettől az elvtől el lehet
térni a társaság alapító okiratában,
viszont az tilos, hogy valamelyik
tagot teljes egészében kizárják a
társaság nyereségéből (ez az úgynevezett societas lenonina, oroszlántársaság vagy románul clauza
leonină).
A kft.-t – ugyanúgy mint bármely más társaságot – abban az
esetben, ha már kereskedelmi tevékenységére nincsen szükség, felszámolócég segítségével kell
felszámolni.
A következő részben a többi, a
gyakorlatban ritkábban előforduló
kereskedelmi társaságot fogjuk bemutatni, összehasonlító elemzés
formájában.

Ingyenes utazási igazolvány 18 éveseknek

Fedezd fel Európát!

személyazonosító igazolványuk vagy útleJúnius 12–26. között ingyenes utazási
velük számát;
igazolványra pályázhatnak a 18 éves
uniós polgárok. Romániának 576 in- • utazásukat az EU 28 tagállamának valamelyikében kezdik meg;
gyenes utazási jegy áll rendelkezé• azt tervezik, hogy utazásukat 2018. július 9.
sére.

Az Európai Parlament javaslatára az Európai Bizottság 2018-ban mintegy 12 millió
eurót fordít a programra, így 15 ezer fiatalnak
biztosít ingyenes vonatjegyet, hogy felfedezze Európát – áll a Sógor Csaba EP-képviselő sajtóirodája által szerkesztőségünkhöz
eljuttatott közleményben.
Ki jelentkezhet?
A kezdeményezésben azok a fiatalok vehetnek részt, akik:
• 2018. július 1-jén 18 évesek (azaz 1999. július 2. és 2000. július 1. között születtek);
• rendelkeznek a 28 uniós tagállam valamelyikének állampolgárságával;
• az internetes jelentkezési lapon megadják a

és szeptember 30. között kezdik meg;
• legalább 1 napig és legfeljebb 30 napig fognak utazni;
• azt tervezik, hogy legalább 1 és legfeljebb
4 másik uniós országba utaznak el;
• vállalják, hogy a DiscoverEU nagyköveteként működnek közre.
Azok, akik megfelelnek ezeknek a feltételeknek, az online regisztrációs felületen jelentkezhetnek egyedül vagy többedmagukkal
(max. 5 fő). Csoportos jelentkezés esetén ki
kell jelölni egy csoportvezetőt, aki kitölti a
jelentkezési lapot, és ő válaszolja meg a kvízkérdéseket és a döntő kérdést. Miután benyújtotta a jelentkezést, kap egy kódot,

Sport és művészeti ágazatokban

A Közösségért Alapítvány a MOL Románia támogatásával meghirdette a MOL tehetségtámogató program 2018-as, tizenharmadik kiírását, melynek beküldési határideje június 16.

Pályázhatnak: 2000. január 1. és 2010. december 31. között született
romániai diákok, diákcsoportok, iskolai sportegyletek, művészeti együttesek, akik/amelyek kiemelkedő teljesítményt értek el országos és nemzetközi versenyeken, és szakmai fejlődésük, pályafutásuk folytatása
érdekében anyagi támogatásra van szükségük. Fiatal sportolók és művészek nyerhetnek támogatást eszközbeszerzésre és/vagy utazási költségek
fedezésére.
A támogatás összértéke: 560.000 lej, amelyből 220.000 lej a sport kategóriában, 200.000 lej a művészeti kategóriában és 140.000 lej a 18 év
fölötti korcsoportban.
Egy pályázó legtöbb 10.000 lej támogatásban részesülhet.
Jelentkezési határidő: 2018. június 16.
Részletek és formanyomtatványok az alábbi elérhetőségen: http://pentrucomunitate.ro/web/index.php?option=com_content&view=article&id=
704&Itemid=136&lang=hu, bővebb felvilágosítás a www.pentrucomunitate.ro honlapon vagy a https://www.facebook.com/FundatiaPentruComunitate közösségi oldalon található. (sz.p.p.)

Több mint ezer állás

Ausztriától Máltáig…

Az EURES Románia hálózaton
keresztül több mint ezer
munkahelyet kínál az Európai
Gazdasági Közösség Munkáltatói Szervezete, legtöbbet
Ausztriában – tájékoztatott a
Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség.

Az 1023 ajánlat között ausztriai,
németországi, hollandiai, lengyelországi, csehországi, máltai, magyarországi, luxembourgi, spanyolországi, észtországi, belgiumi és
szlovéniai munkahelyek szerepelnek.
Ausztriában 305 betöltetlen állást
ajánlanak: 100 szakácsot, 100 szobalányt, 100 pincért és öt fodrászt
alkalmaznak. Németországban 291
munkahely vár betöltésre: 52 villanyszerelőt, 51 hegesztőt, 50 szerszámlakatost, 30 kamionsofőrt, 11
szakácsot, 10 árumozgatót, teremfelelősöket, pincéreket, pultosokat,

programfejlesztőket, állatgondozókat, víz-gáz szerelőket és klímaberendezés-karbantartókat,
szerviztechnikusokat, exkavátorost,
darukezelőt, kozmetikust, masszőrt
stb. várnak. Hollandiában 270 állást
kínálnak, többnyire a mezőgazdasági ágazatban, valamint állati
tápok gyártására alkalmaznak munkaerőt. Magyarországra autószerelőket, autóbádogosokat, adminisztrációs munkatársat, grafikust,
raktárost stb. keresnek.
A munkaügyi hivatal az érdeklődők számára az EURES képviseleti
irodán keresztül tájékoztatást nyújt
a marosvásárhelyi Iuliu Maniu utca
2. szám alatti székhelyen, vagy a
0265-266-553, 0265-269-247-es telefonszám 109-es mellékszámán.
Online a www.eures.anofm.ro honlapon lehet tájékozódni – áll a Gheorghe Ştef igazgató kézjegyével
ellátott közleményben. (szer)

A munkatörvénykönyv előírásainak betartását vizsgálták

Ellenőrzött a munkaügyi felügyelőség

A Maros Megyei Munkaerőfoglalkoztatási
Ügynökség
májusban 31 ellenőrzést végzett, ami a feketemunka kiszűrését célzó országos kampány
része, valamint a törvényes
előírások betartását a munkáltatók részéről a közélelmezési
ágazatban foglalkoztatott személyzet esetében.

Az ellenőrzések során 17 olyan
személyt azonosítottak, akiket munkaszerződés nélkül foglalkoztattak,
két személy pedig be nem jelentett
tevékenységet űzött. Összesen 37
bírságot róttak ki, ezek közül 19 figyelmeztetést, és 18 büntetést adtak
361.000 lej értékben, ezenkívül 129

melyet közöl a csoport többi tagjával. E kód
birtokában a csoport összes tagja regisztrálhatja magát a honlapon, és megadhatja személyes adatait. A korkövetelmény a csoport
összes tagjára vonatkozik, tehát mindegyik
jelentkezőnek 18 évesnek kell lennie.
Mikor és hogyan kell jelentkezni?
A jelentkezési időszak 2018. június 12.
(kelet-európai nyári időszámítás szerint) 13
órától június 26-án (kelet-európai nyári időszámítás szerint) 13 óráig tart. Jelentkezéskor
először meg kell adni néhány személyes adatot és a tervezett utazás adatait, majd válaszolni kell 5 kvízkérdésre a kulturális örökség
európai évével és az EU ifjúsági kezdeményezéseivel kapcsolatban. Végül válaszolni
kell egy más típusú, döntő kérdésre is. Az
erre adott válaszok lehetővé teszik a Bizottságnak, hogy túljelentkezés esetén rangsorolja a jelentkezőket. A kiválasztott
résztvevőknek 2018. július 9. és szeptember
30. között kell megkezdeniük az utazást.
„Épp 18 éves vagy, és izgalmas kalandra
vágysz? Ha igen, akkor kelj útra. Ragadd
meg az alkalmat, és élj az utazás szabadságával! Fedezd fel Európa ezer arcát, kulturális

hiányosság kiküszöbölésére utasították a munkáltatókat – áll az Eva
Man főfelügyelő aláírásával ellátott
közleményben.
Szerződés nélkül az alábbi tevékenységi területen foglalkoztattak
személyzetet: autójavító és karbantartó műhely, erdőkitermelés, őrzővédő szolgálat, víz-gáz szerelés,
kereskedelem, közélelmezés stb. A
közélelmezésben öt munkáltatót
bírságoltak meg, ugyanakkor hét
esetben róttak ki bírságot, ebből
négy figyelmeztetést és három büntetést 26.500 lej értékben és 16 kötelező
érvényű
hiánypótlást
rendeltek el a tapasztalt rendellenességek kiküszöbölésére. (pálosy)

gazdagságát, szerezz új barátokat! Nem utolsósorban az utazás során saját magadat is jobban megismerheted, hiszen egészen új
helyzetekkel szembesülsz, és más szemléletű
emberekkel találkozol. Idén ráadásul különösen izgalmasnak ígérkezik egy ilyen körút,
2018 ugyanis a kulturális örökség európai
éve! Bárhova utazol is az EU-ban, számos
olyan rendezvényen vehetsz részt, mely Európa üdítően sokszínű kulturális örökségét
ünnepli” – áll a felhívásban.
Az európai utazási igazolvány elsősorban
vasúton használható, azonban más közlekedési eszközöket, például buszt vagy kompot,
különleges esetekben, és ha más közlekedési
mód nem kínálkozik, repülőt is igénybe lehet
venni, hogy a résztvevők minél több helyre
eljuthassanak. Így a távoli területeken vagy
szigeteken élő fiatalok előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy részt vegyenek a kezdeményezésben.
Bővebb
felvilágosítás
a
http://europa.eu/youth/discovereu_en honlapra, illetve a https://www.facebook.com/
sogor.csaba.MEP/ közösségi oldalra látogatva
szerezhető. (sz.)
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Öregfiútornát nyert az AS Armata

Czimbalmos Ferenc Attila

Cornel Cacovean, az egykori AS
Armata labdarúgóklub elnöke
(1982 és 1998 között vezette a katonacsapatot – a szerk.), a szakosztály egykori játékosával, majd
elnökségi tagjával, Tiberiu Petrişsel, az alakulat valamikori labdarúgójával,
edzőjével,
George
Ciorcerivel – aki a tornagyőztes AS
Armata edzőjeként is közreműködött – és Vlad Amariei újságíróval,
illetve nem utolsósorban a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal
karöltve négyrésztvevős futballtornát rendezett a víkendtelepi futballakadémia pályáin, amin a helyi AS
Armata öregfiúi mellett részt vett a
Fehér megye egyetlen FIFA-játékvezetője által irányított Marosújvári
Soda Ocna, a Kolozsvári U és CFR,
valamint a Besztercei Gloria volt
középhátvédjét, Vasile Julát is soraiban tudó Zilahi Armătura és az
egykori Elektromaros volt középpá-

lyása, Ioan Cristea által edzett
Nagybányai FC Prietenia hasonló
korú labdarúgói által alkotott csapat
is.
A tornán 2x30 perces mérkőzéseket játszottak, két pályán párhuzamosan zajlottak a találkozók. Az
első mérkőzésen az AS Armata 2-0
arányban legyőzte az Armăturát,
ugyanakkor a FC Prietenia 4-0
arányban diadalmaskodott a Marosújvár ellen. Ezután a két győztes és
a két vesztes játszott egymás ellen,
aztán megyeszékhelyünk egykori
legkedveltebb csapata 4-0-ra legyőzte a nagybányaiakat, Zilah
pedig 4-3 arányban bizonyult jobbnak a marosújváriaknál, így a pontok és a gólarány alapján kialakult
a végső sorrend: 1. AS Armata 6
pont (6-0-s gólkülönbség), 2. Nagybánya 3 (4-4), 3. Zilah 3 (4-5), 4.
Marosújvár 0 (3-8).
Az AS Armata csapatában a következő játékosok léptek pályára:

Biró II. Levente, Marius Maier és
Ciprian Botoşer (kapusok); D. Miclea, M. Ognean, M. Ormenişan, Kovács C., Márton L., Fodor J., L.
Popa, H. Cioloboc, Cr. Cernătescu,

A. Stoica, V. Stoica, Cl. Şomfălean,
O. Văidean, R. Miclea, A. Pâslaru,
T. Gabor, Hajnal Gy., Váradi Á. és
Boga F. (mezőnyjátékosok). Edző:
George Ciorceri.
A tornán nézőként részt vett a
hatvanas, hetvenes és nyolcvanas
évek generációinak több tagja, pél-
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dául Sikó Árpád, Sólyom Csaba,
Floarea Ispir, Ioan Şleam, Ştefan
Gligore (Paloma), Kanyaró Attila,
Szöllősi László, Petru Orza, Fazakas Árpád, Tică Varodi, Onuţan Károly, Biró Imre és Fl. Moldovan is,
akik szurkoltak egykori csapatuknak.

„Jó találkozni, azonban egyre kevesebben vagyunk”

Megkérdeztük a tornagyőztes csapat néhány játékosát, hogy vannak, milyen gondolatokkal érkeztek a
rendezvényre. Válaszaikból szemelgethetnek az alábbiakban.
* Tiberiu Petriş, a torna főszervezője: „Boldog vagyok, hogy az AS Armata nagy családjának minden generációjából toborozhattunk egykori játékosokat erre a rendezvényre, ugyanakkor köszönöm mindenkinek,
hogy részt vett. Cornel Cacoveannak és George Ciorcerinek külön köszönet, hogy sikerült újra örömöt varázsolnunk mindannyiunk arcára.”
* George Ciorceri, az AS Armata edzője: „Az évek során rájöttünk, hogy az ilyen öregfiútornákon az ellenfelek sok fiatalabb játékost is felvonultatnak, így most mi is több nyolcvanas-kilencvenes évekbeli egykori
futballistával erősítettünk, és megnyertük a tornát. Ez volt a célkitűzésünk, hiszen öt-hat éve nem ünnepelhettünk ilyen sikert!”
* Ioan Cristea (Nagybányai FC Prietenia): „Az együttes 23 éves fennállása alatt 20 nemzetközi találkozót
is játszottunk neves csapatok ellen, ugyanakkor Törökországban, Spanyolországban és Tunéziában is edzőtáboroztunk, vagyis mi komolyan szórakozunk, hiszen hetente kétszer edzünk. Sok emlék fűz Marosvásárhelyhez, itt futballoztam a nyolcvanas évek végén, jól éreztem magam, barátokra tettem szert. Az egykori
elektrós csapattársaim közül Marius Maierrel, Cornel Râteával és Koncz Gyurival tartom a kapcsolatot.”
* Sikó Árpád: „Nagyon jólesett, hogy engem is meghívtak erre a rendezvényre, szép volt nézni a pályán
játszó egykori ASA labdarúgóit. A hajdani AS Armata alapító tagjai közül csak én és Sólyom Csaba voltunk
jelen, rajtunk kívül már csak Czakó és Csutak él, utóbbi sajnos nincs jól...”
* Kanyaró Attila: „Az évek gyorsan telnek, sajnos, az idő múlásával egyre kevesebben vagyunk, és egyre
kevesebben tudunk már játékosként is a pályára lépni, de szívvel-lélekkel buzdítjuk a társakat. Örvendetes
dolog, hogy ideig-óráig együtt lehettünk.”
* Petru Varodi: „Sokszor nem tudom szavakban kifejezni, mit érzek egy-egy ilyen találkozón, hiszen sok
egykori társunkat, hajdani vezetőségi tagunkat évek óta nem láttam. Mindig vannak jó és kevésbé jó emlékek,
amit felidézünk egy ilyen baráti találkozó során.”
* Fazakas Árpád: „Nagyon hasznosnak vélem az ilyen összejöveteleket, amelyen három AS Armata-nemzedék is találkozhatott. Sajnos, ezúttal is sok volt a hiányzó. Jó lenne, ha legalább húsz évvel fiatalabbak
lennénk, akkor talán még játszani is tudnánk egy ilyen tornán...”
* Biró II. Levente: „Jó érzés, hogy elsők lettünk a megmérettetésen, így kupát emelhettünk a magasba, de
mindennél fontosabb, hogy találkozhattunk, játszhattunk és a régi emlékekről elbeszélgethettünk.”
* Tiberiu Gabor: „Tică Varodival, egykori edzőmmel tíz éve nem találkoztam, most pedig viszontláttuk
egymást, ugyanakkor a volt csapattársakkal, korábbi generációk tagjaival is jó volt újra együtt lenni.”
* Flavius Moldovan: „Brassóból jöttem haza a találkozóra, de izomszakadás miatt nem tudtam játszani.
Örvendek, hogy viszontláttam egykori példaképeimet, hiszen mindig felnéztem a klub idősebb játékosaira.
Amúgy a Brassói Steagul Roşu SK magán-labdarúgóklub vezetésében vállalok szerepet, amely a brassói 4.
liga éllovasa.”

Magyar éremeső a belgrádi kajak-kenu Eb-n

RÖVIDEN

* Labdarúgó-Románia-kupa, Maros megyei elődöntő: Segesvár – Marosoroszfalu 1-2, Csittszentiván – Marosludas 0-4. A
döntőben Marosoroszfalu és Marosludas találkozik.
* Labdarúgó Székely Kupa, Maros megyei elődöntő: Gernyeszeg – Marosvásárhelyi Szász Albert Sportlíceum 2-6, Harasztkerék – Marosvásárhelyi MSE 4-2. A döntőben a Marosvásárhelyi
Szász Albert Sportlíceum és a Harasztkerék méri össze erejét.

* Osztályozó mérkőzés a labdarúgó 1. ligás szereplésért: Voluntari FC (1. liga, 12. hely) – Chindia Târgovişte (2. liga, 3. hely)
1-0. A gólt Balaur szerezte a 79. percben. A visszavágót szerdán
rendezik, Târgoviştén. A Chindia játékosai között 30 ezer eurót
osztanak szét, amennyiben a csapatnak sikerül feljutnia. A másik
oldalon Adrian Mutunak azonnali hatállyal megszűnik az edzői
tisztsége, ha a Voluntari FC kiesik az élvonalból.

A későbbi győztes Takács Tamara versenyez a női kajak egyesek 5000 méteres döntőjében a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokságon 2018. június
10-én. MTI Fotó: Kovács Tamás

Az éremtáblázat élén zártak a magyarok a belgrádi kajak-kenu Európabajnokságon: a küldöttség 15
éremmel tért haza, ebből hat arany. A
kontinensviadalon 40 ország mintegy
700 versenyzője indult; Romániának
egy-egy ezüst- és aranyérem jutott.
A 37 fős magyar válogatott első
érmét a kajakos Kopasz Bálint szerezte 1000 m-en; ő tavaly harmadik
volt a plovdivi kontinensviadalon, ám
ezúttal már csak a címvédő portugál
Fernando Pimenta tudta őt megelőzni.
A nők hasonló számában Takács Tamara szintén másodikként haladt át a
célvonalon. Az egy kilométeres páros
versenyekben a női kajakos duó, az
élete első felnőtt-világversenyén induló Pupp Noémi és a tavalyi szülési
szabadsága után most visszatérő olimpiai bajnok Csipes Tamara állhatott a
dobogó legalsó fokára. Az első magyar arany az 500 méteres táv első fináléjában született Kárász Anna,
Kozák Danuta, Medveczky Erika és
Bodonyi Dóra sikerével.

A vasárnapi első fináléban, 500 men, az új olimpiai számban, férfi K-4ben a Tótka Sándor, Molnár Péter,
Dudás Miklós, Kuli István összeállítású magyar egység jól rajtolt, s
bronzérmesként ért célba. A második
A döntőben a kajakos Kozák Danuta
rajt-cél győzelmet aratott, megszerezve pályafutása 16. Eb-elsőségét. A
kenupárosok 500 méteres döntőjében
a Balla Virág és Devecseriné Takács
Kincső alkotta magyar kettősnek sem
akadt ellenfele.
Női K-2-ben Medveczky Erika és
Csipes Tamara kicsit gyengén rajtolt,
de felzárkóztak, volt esélyük a győzelemre is, végül másodikok lettek. A

férfiak hasonló száma is magyar diadalt hozott, a négyesből kimaradt
Mozgi Milán és Somorácz Tamás szoros csata után elsőként csapott a célba.
A 200 méteres döntőkben a kajakos
Kozák Danuta szerzett még egy
ezüstérmet, majd bronzot nyert Birkás
Balázs és Balaska Márk, valamint
Balla Virág az új olimpiai számban,
C-1-ben. Utóbbi Devecseriné Takács
Kincsővel egy hajóban Európa-bajnoki címet szerzett.
A vasárnapi utolsó sikerek Takács
Tamara és Lakatos Zsanett nevéhez
fűződtek. Előbbi megnyerte a női
kajak egyesek 5000 méteres versenyét, utóbbi második lett a kenusok
hasonló számában.

* A világelső Rafael Nadal megnyerte a francia teniszbajnokság férfi egyes versenyét, mivel a vasárnapi döntőben 6:4, 6:3,
6:2-re legyőzte Dominic Thiemet. A spanyol sztár 2:0-lal kezdett,
majd a ranglistán nyolcadik ellenfele egyenlített, csakhogy 5:4nél ismét elvesztette az adogatását és ezzel együtt a szettet is. A
folytatásban a mallorcai teniszező rögtön brékelt, és előnyét megtartva szűk két óra elteltével már kétjátszmás előnyben volt. A
harmadik felvonásban Nadal kétszer is ápolást kért görcsölő ujjára, de ez nem akadályozta meg abban, hogy kétszer elvegye ellenfele adogatását, és végül magabiztosan nyerjen. Nadal 11.
alkalommal emelhette a magasba a Muskétások Kupáját, 79. tornáján diadalmaskodott, és 17. Grand Slam-trófeáját gyűjtötte be.
Így már csak hárommal van lemaradva a GS-örökranglistát vezető Roger Federertől.

Kenu kettesben termett babér
a románoknak

Csak Leonid Carp és Victor Mihalachi állhatott dobogóra a Belgrádban
rendezett kajak-kenu Európa-bajnokságon a román küldöttség tagjai közül.
A kenu kettesek versenyében részt vett páros 500 méteren aranyérmes lett,
1000 méteren pedig az ezüstöt szerezte meg.

Rafael Nadal 79. tornáján diadalmaskodott, és 17. Grand Slam-trófeáját
gyűjtötte be
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„Székely, egyesülj a dalban”

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Új esély
magyar diákjaink számára

A Száztagú Székely Férfikórus Csíkborzsován

A Marosszéki Harmónia férfikórussal kiegészülve, immár több
mint száz torokból szólt az ének
május 26-27-én a Száztagú Székely Férfikórus folyó évi találkozóján, melynek a Csíkszépvíz
községhez tartozó Csíkborzsova
volt a házigazdája.
Öt székelyföldi férfikórus önkéntes tömörülése a Száztagú Székely Férfikórus, amelynek tagjai
jelenleg a székelyudvarhelyi Székely Dalegylet férfikórusa (alakult
1868-ban), a Gyergyószentmiklósi
Ipartestület Férfikórusa (alakult
1892-ben), a sepsiszentgyörgyi
Kónya Ádám Művelődési Ház Magyar Férfidalárdája (alakult 1921ben), a Csíkborzsovai Férfikórus
(alakult 2012-ben), a Marosszéki
Harmónia férfikórus (alakult 2017ben) Marosszentgyörgyön.
Műsoraikon
megszólalnak
klasszikus kórusművek, egyházi
művek, népdalok, népdalfeldolgozások, katonadalok, bordalok, indulók, nemzeti dalok.
Az ez évi – a borzsovaiak által
gondosan és nagy ügyszeretettel
előkészített – találkozó nagy sikernek örvendett.

Jó eredménye volt annak, hogy
mind az öt kórus külön-külön már
az ősszel dolgozni kezdett a közös
repertoáron, amelyet a karmesterek
együtt határoztak meg.
Ennek köszönhetően a három
közös próbán, amelyet a koncert
előestéjén, valamint a fellépés napján tartottunk, sikerült olyan mértékben összedolgozni, hogy nagy
összhangban szólaljon meg az öt
kórus a várva várt és szombat este
megtartott koncerten.
Az elhangzott 12 kórusmű mellett a himnuszok és a Szózat feldolgozását hallhatta a közönség, és a
siker nem maradott el, természetesen a sikerélmény sem.
A sok jelen levő szerencsés hallgató véleménye szerint Kovászna,
Hargita és Marosszék székelyei valóban egyesültek a dalban.
A köszöntőbeszédekben, valamint Hargita megye Kulturális
Központjának a nevében is a hozzászólók külön kiemelték Marosszék
csatlakozásának
a
fontosságát, méltatva a Száztagú
Székely Férfikórus érdemeit. A
legnagyobb eddig elért eredménynek nevezték Marosszék bekapcso-

A Marosszéki Harmónia a Fagyöngy citerazenekarral

Fotó: Geréd István

Fotó: Ónodi Szabolcs

lódását – egyelőre a Marosszéki
Harmónia férfikórus képviseletében.
A találkozó – melynek létrejöttét
a Hargita Megye Tanácsa támogatta – ünnepi vendéglátással folytatódott. Ez alkalommal a részt
vevő kórusok külön köszöntötték a
vendéglátó Borzsova kedves vendégszeretetét.
Külön színfoltja volt az estének,
amikor a Marosszéki Harmónia,
amelyet elkísért e szép ünnepélyre
a 2010-ben alakult Fagyöngy citerazenekar, együtt köszöntötte otthonában
a
Csíkborzsovai
Férfikórust. A Fagyöngy citerazenekar budapesti kiszállásáról érkezett, ahol a IV. Székely Fesztiválon
Marosszék egyik képviselője volt.
Ezen ünnepi est alkalmával a Marosszéki Harmónia a Fagyöngy citerazenekarral együtt Nyárád-,
Küküllő valamint Maros menti
népdalcsokorral köszöntötte a
Száztagú Székely Férfikórust, valamint kedves vendéglátóinkat.
Vasárnap a Száztagú Székely
Férfikórust alkotó kórusok különkülön a szépvízi, borzsovai, csíkszentmiklósi és a madéfalvi
templomokban énekeltek.
A búcsúebéd – amelyet a Dr.
Jakab Antal Tanulmányi Házban
szerveztek – nagy szeretetet sugárzó hangulatban történt.
A rövid kiértékelő vezetőségi
gyűlésen a jövő évi találkozó megszervezése mellett egyértelműen
további férfikórusok megszólítását
tűzték ki fő célnak.
Nem titkolt szándékunk, hogy
jövőben a Száztagú Székely Férfikórus nagy találkozóját Marosszéken szervezzük.
Bereczki Sándor,
a Marosszéki Harmónia elnöke

Bál a marosvásárhelyi Magányosok Klubjában

Kopacz Imola pszichológus, klubunk vezetője minden évben ünnepek táján bált szervez a klubtagok
nagy örömére. A szórakozás mellett
a pünkösdhöz kapcsolódó kulturális
műsor hatására áthatja lelkünket a
szentlélek eljövetele:
Szentlélek hívása/ Nélküled csak
könyv a bibliánk:
Talán szebb, különb, mint sok
másik,/ De igévé tüzedtől válik.
Nélküled Jézus ember volt csak,/
És holtak maradnak a holtak,
De tüzed betölthet minket,/ Megvilágítja értelmünket,
Látjuk benne a Fiú – Istent./ Ki
értünk odaadott mindent,
S legyőzve halált, bűnt és átkot,/
Megváltotta a holt világot.

Hogy aki Megváltónak vallja,/
Vele éljen, ő úgy akarja.
S mi, boldog tanúk, valljuk,
éljük,/Mert üzenetét már jól értjük...
Jöjj, Szentlélek, áradj ki ránk !
Megtelt az Efendi vendéglő nagyon szépen feldíszített terme a mulatozni vágyók seregével. Klubunk
vezetője köszöntötte a jelenlevőket,
és felkérte őket, hogy jelentkezzenek a pünkösdi király és királynő
megmérettetésre. Három klubtag jelentkezett: Berei Árpád, Gergely
Szilveszter és Bíró Irénke. A világ
néhány országának elnökeit kellett
megnevezzék, és a kiértékelés után
Berei Árpád és Bíró Irénke nyerte a
Szabó Annamária által készített ko-

Nem mindennapi találkozóra került sor május végén a gernyeszegi
Teleki Domokos Általános Iskolában. Tizenhét magyar tannyelvű és
magyar tagozatos iskolában tanító
romántanár a közeli és távolabbi településekről vett részt egy, az új
tantervet mélyrehatóbban bemutató
és megbeszélő rendezvényen.
Az ötlet Antal Levente Mihály
igazgatótól származott, a szervezést
és kivitelezést a helyi román nyelv
és irodalom katedra vállalta: Şandor
Veronica, Kolozsvári Katalin tanárnők.
Az új V–VIII. osztályos román
nyelv és irodalom tantervben a magyar anyanyelvű diákok számára a
legfontosabb újítás, hogy ezt a tantárgyat az eddig megszokottól eltérően már nem anyanyelvi szinten
tanulják: speciális tanterv és tankönyv szerint oktatják, amelyek
révén inkább a kommunikációra helyezik a hangsúlyt. Az új tanterv a
román nyelv és irodalom új szemléletű tanítását és tanulását kívánja
megvalósítani, elmélyítve és kibővítve az alapozó szakasz tantervi
követelményeit. Éppen ezért a szervezők meghívták a miniszteri tantervíró bizottság két tagját: a Bolyai
Farkas Líceumban tanító Forgó Éva
Erika és Szőcs Imre tanárokat. A
velük való beszélgetés során kiderült, hogy ez az új tanterv 2015–
2017 között íródott, teljesen új
koncepció alapján, amely a kommunikatív funkcionális nyelvhasználatra épül, tematikus felépítésű,
különböző témájú minden évfolyam számára. A tantervet egy tizennégy tagú bizottság dolgozta ki,
célja egy olyan világkép kialakítása,
amelyben minden diák feltalálja
magát, hogy a változatos kommuni-

kációs helyzetekben való megnyilvánulás képessége egy gyakorlati,
az iskola világán kívül is hasznosítható tudást jelentsen.
A találkozót iskolánk igazgatója,
Antal Levente Mihály nyitotta meg.
Köszöntötte a jelenlevőket, és kihangsúlyozta, hogy egy évvel a tanterv beiktatása után célszerűnek
látta egy ilyen találkozó léttrejöttét,
amelynek során a meghívott tantervíró tanárok újra feltárják a tanterv újításait, másfajta szemléletét,
és a felmerülő kérdéseket együtt,
hatékonyan, gyümölcsözően tudják
megbeszélni, tapasztalatokat cserélni.
Az elhangzott kérdések sokfélék,
változatosak voltak: milyennek látják a tanárok az új tantervet, van-e
különbség a tanterv és a tankönyv
között, milyen problémákkal szembesülnek, komoly esélyt jelent-e ez
a megváltozott tanterv a VIII. osztály végén sorra kerülő megmérettetésen?
Az üzenet, amely megfogalmazódott a találkozó eredményeképpen, az, hogy a tanárok merjék
alkalmazni a tantervbe foglaltakat,
próbálják elfogadni és alkalmazni
az újat. Mindez komoly kihívás tanárnak és diáknak egyaránt, így érvényesülhet a tanári szabadság, az
eddigitől eltérő másság.
A találkozó oldott, szívélyes hangulatban zajlott, mind a meghívottak,
mind
a
résztvevők
eredményesnek találták az együttlétet.
Gratulálunk, és minden elismerésünk az „ötletgazdának”, a szervezőknek, a részt vevő tanároknak,
valamint kedves meghívottainknak!
Kovács Gyöngyvér

A rovatban közölt levelek tartalmáért,

a tényállítások hitelességéért a szerzők felelősek.

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Felszolgálták a nagyon finom vacsorát, majd a tombolajegyek kisorsolása
következett, ami most is
ronákat, majd mindketten letették a
nagy derültség közepette zajlott.
királyi esküt:
A hagyományos gólyatánccal
,, Én fogadom, hogy pünkösdi királyságom alatt népemet igazságosan
fogom kormányozni és szolgálni.
Isten engem úgy segéljen.”
Ezután következett a rögtönzött
rövid kulturális műsor. Verssel Czerán Erzsébet és Berei Árpád, énekkel Székely Árpád szórakoztatta a
mulatozni vágyókat. Szilágyi Sándor és Krizsán Levente rázendített
a szívet melengető csodás keringőre, amivel a királyi pár megnyitotta a pünkösdi bált, majd
következett a fergeteges tánc. Nem
maradhatott el a kedvenc énekszám,
mindenki hangosan énekelte, hogy:
,,Nemcsak a húszéveseké a világ”.

zártuk a pünkösdi bált. Köszönjük
klubunk vezetőjének, Kopacz Imola
pszichológusnak a kitűnő szervezést és ezt a felejthetetlen szép estét.
Czerán Erzsébet
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Focioktatás Marosvásárhelyen!

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 és NŐI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0773-316-377. (sz.-I)

MAROSVÁSÁRHELY központjában működő FOGORVOSI RENDELŐ FOGORVOST alkalmaz. Tel.
0727-300-265. (8935-I)

TAPASZTALT BÁROSNŐT és ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmazunk ABC-be. Tel. 0740-034-622, 8-20 óra között. (20254)

A PC HOUSE felvesz megbízható, legalább B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros
utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265-313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

KERESKEDELMI EGYSÉG MECHATRONIKAI MÉRNÖKÖT, GÉPÉSZMÉRNÖKÖT alkalmaz dinamikus munkaközösségbe. Elvárások: számvezérlésű gép programozása és irányítása, jó kommunikációs
készség, az angol nyelv alapfokú ismerete, B kategóriás jogosítvány. A szakmai tapasztalat előnyt jelent.
Versenyképes bérezést ajánlunk. Az érdekelt személyek fényképes önéletrajzát várjuk a contact@contiplay.ro
e-mail-címre. (20254)
ÁLLATELEDELT FORGALMAZÓ CÉG – marosvásárhelyi székhellyel – alkalmaz RAKODÓMUNKÁST. Részletek a 0731-312-429-es telefonszámon 8-20 óra között. (20263-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

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!

VÁLLALUNK: építkezési munkát, tetőjavítást, festést, cserépforgatást stb.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.
0746-819-774. (9043)

ELHALÁLOZÁS

GYERTYÁNFA eladó. 160 lej. Tel.
0742-641-827. (8865-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(8886-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (6887-I)

ELADÓ tárcsás kasza (185 cm), váltóeke (2-es). Tel. 0745-404-666.
(9006-I)

ELVESZETT

MINDENFÉLE

és itt hagyott minket magunkra.
Megcsalt.

Ismertük őt. Nem volt nagy és ki-

váló,

csak szív, a mi szívünkhöz közel

álló.”

(Kosztolányi D.)

A pótolhatatlan veszteség fájdalnyugodva tudatjuk, hogy

id. PAPP MÁRTON
ny. gépészmérnök

2018. június 9-én, életének 80.,

házasságának 47. évében elhunyt. Temetése június 14-én 15

órakor lesz a római katolikus te-

családja, valamint a közeli

és távoli rokonok, barátok.
(9036-I)

Szívünk mély fájdalmával és

VÁLLALUNK: építkezési munkát, te-

tőjavítást, festést, cserépforgatást stb.

Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.

0721-156-971. (9042)

kezét felém nyújtva, esdőn, félénken.

Mardos a kín, hogy nem menthettelek meg,

s mikor elmentél, nem fogtam a
kezed.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

a

szeretett

VERA DE MUNTEAN
(Puşa)

én, hétfőn reggel 7 órakor el-

14-én, csütörtökön 13 órakor lesz

sírkertjében. Nyugodjon béké-

ben!

Búcsúznak tőle szerettei: Both
Karcsi, Laura Angela (Jutka)

Varadi, Sofia, Janis, Éva Farkas,
Tünde Janda, Petru Ioncio Puiu.
(9054-I)

megtört szívvel tudatjuk, hogy a

drága jó férj, szeretett édesapa,
testvér, sógor, közeli és távoli

rokon, szomszéd és jó barát,
id. SZIKSZAI JÓZSEF

a volt Augusztus 23. bútorgyár

ben súlyos szenvedés után visz-

szaadta lelkét a Teremtőnek.

Drága halottunk temetése 2018.
június 13-án 14 órakor lesz a remeteszegi temetőben, reformá-

A gyászoló család. (9047-I)

nagymama, testvér, gyermek,

tosokat. Tel. 0766-519-187. (20169)

Hiába érzem őt itt belül élénken,

a marosvásárhelyi kőtemplom

(8392)

ALKALMAZUNK hegesztőket, laka-

nem látom többé, s nem hallha-

tom.

azok családja, sógora és annak

menyei, négy unokája, testvérei,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Tel. 0744-966-747. (20037)

hatom,

hunyt. Temetése 2018. június

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Annyira fáj, hogy el nem mond-

Gyászolják: felesége, fiai,

rius szertartás szerint.

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

A gyászoló család. (9046-I)

65 éves korában, 2018. június 11-

békében!

Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

a meggyesfalvi temetőben.

mető felső kápolnájából, unitá-

tus szertartás szerint. Nyugodjon

termopán

MENYHÁRT KELEMEN

halt

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műharmonikaajtókat,

az Ilefor volt dolgozója,

ban elhunyt. Temetése 2018. jú-

volt dolgozója életének 75. évé-

ELVESZETT Nagy Alexandru névre szóló
nyugdíjasbérlet. Semmisnek nyilvánítom.
(9037)

testvér, rokon, szomszéd,

nius 13-án, szerdán 13 órától lesz

„Látjátok, feleim, egyszerre meg-

TŰZIFA eladó. Tel. 0754-498-472.
(sz.-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0755-862175. (sz.-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a

szeretett férj, édesapa, nagyapa,

2018. június 11-én 69 éves korá-

mával, de Isten akaratában meg-

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0740919-662. (8865-I)

ket,
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a szeretett feleség, édesanya,
rokon, barát,

NAGY EDIT

szül. Páskuj

életének 55. évében, rövid, de sú-

lyos szenvedés után június 8-án
megpihent. Temetése június 13-

án, szerdán 13 órakor lesz a ma-

rosvásárhelyi

református

temetőben. Soha el nem felej-

tünk.

A viszontlátás reményében
a gyászoló család. (9022-I)

Szeretett

testvérem,

Both

Károly, lélekben veled vagyok, fájdalmadban osztozom feleséged,
VERA

elvesztése miatt.

Lili és gyermekei, Réka, Áron.
(-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély megrendüléssel értesültünk volt osztálytársunk,
NAGY EDIT szül. PÁSKUJ
EDIT
hirtelen
haláláról.
Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak. Az
egészségügyi líceum 1981ben végzett fogtechnikai
szakosztályának
diákjai.
(9055-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük mindazoknak, akik
OSVÁTH JENŐ temetésén részt
vettek, fájdalmunkban osztoztak,
sírjára virágot helyeztek. Osváth
Elemér. (sz.-I)
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Leaszfaltozták a Kosárdomb
(Cornişa) sétányt

Lőgyakorlat éles lőszerrel
a marosszentgyörgyi lőtéren

A 2018. június 11-15. közötti időszakban, 8 és 20 óra között a marosszentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatot tartanak, amelynek során éles lőszert használnak a honvédelmi, közrendi és nemzetbiztonsági rendszer intézményeinek Maros megyei egységei.
Felkérjük a térség lakosságát, hogy ilyen körülmények között kerülje el a lőtér környékét, mert fennáll a
testi sérülés vagy akár az elhalálozás veszélye is. Ellenkező esetben a Honvédelmi Minisztérium nem vállal
semmilyen felelősséget.
A 2018.06.08-i 229-es számú átirat kivonata, kibocsátó: 01010-es katonai egység –
marosszentgyörgyi lőtér,
sürgősségi esetekért felelős önkéntes szolgálat, Marosvásárhely

Az 55 év fölötti nyugdíjasok figyelmébe!

Egy megközelítőleg 1200 négyzetméteres útszakaszt aszfaltoztak
le nemrég a Citadin Prest Rt. munkatársai. „Ezt a Kosárdomb sétány
környéki lakosoknak megígértem. A szükséges összeget a város költségvetéséből különítettük el. A hasonló tevékenységeket folytatjuk Marosvásárhely többi lakónegyedében is” – mondta a polgármester
tanácsadója, Claudiu Maior.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti az 55 év fölötti nyugdíjasokat, hogy
az első félévi ingyenes autóbuszbérletek érvényességi idejét (jún. 30.) meghosszabbították július 15-ig.
Az új bérleteket június 18-ától lehet kiváltani SZEMÉLYESEN, az alábbi iratok alapján:
– kizárólag a 2018. májusi nyugdíjszelvény (eredeti és másolat)
– személyazonossági igazolvány (eredeti és másolat)
–3/4-es friss fotó azoknak, akik először kérnek bérletet
– típusnyomtatvány – 5 lej, a bérlet átvételekor kell kifizetni
– a bérletet személyesen kell átvenni, és ezt aláírással igazolni.
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás következő buszjegyirodáinál adják
ki:
• a székhelyen, a Béga utca 2. szám alatt, hétfő–péntek: 7–16 óra
• főtéri (régi) iroda, hétfő–péntek: 7–20 óra
• Tudor negyedi iroda, hétfő–péntek: 7–16 óra
• kövesdombi iroda, hétfő–péntek: 7–16 óra
• a nagykórháznál levő jegyiroda, hétfő–péntek: 7–15 óra
• Panovi (Bolgár téri) iroda, hétfő–péntek: 7–20 óra
• Az Auchan üzletkomplexumnál levő buszjegyiroda, hétfő–péntek: 7–16 óra.
Ez a program június 18 – július 13. között érvényes.
A vezetőség

Irodahelyiségeket bérelünk

A kullancsmentes
Marosvásárhelyért

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal – közterületfelügyelő
hatóság – szakembereinek tájékoztatása szerint a nyári szezon beköszöntével Marosvásárhely megyei jogú város közterületén, főként a
Somostető és a Maros Sport- és Szabadidőközpont – Víkendtelep –
környékén rovarirtást végeznek. „Ennek célja a kullancsok kiirtása a
fent említett területeken. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a játszóterek
környéke biztonságos, nincs kullancsveszély. Szerencsére Marosvásárhelyt elkerülték a kullancsfertőzések, és az ország azon kevés városa közé tartozik, amely nem szembesült ilyen problémákkal. A
Víkendtelep és a Somostető, a két hagyományos szórakozóhely, ahol
szívesen töltik szabadidejüket a helybeliek, »tárt karokkal« vár mindenkit a nyár folyamán” – mondta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója. Megjegyezzük, hogy a kullancsirtást minden hét hétfőjén
végzik, az időjárás függvényében.
A polgármesteri hivatal sajtóirodája

A helyi tanács 2017. december 19-i 353-as számú határozata alapján
létrehozott Marosvásárhelyi Városi Sportklub közzéteszi szándékát,
miszerint helyiséget, épületet bérelne irodáknak, tevékenysége folytatása érdekében. A székhelynek rendelkeznie kell: legalább 15 helyiséggel, legalább két irodaasztallal/székkel irodánként, irattartó
szekrénnyel, konferenciateremmel (befogadóképessége minimum 16
fő), parkolóhely legkevesebb 30 gépkocsi számára. A székhelybérlésre
szánt összeg legfennebb 2500 euró/hó + rezsi. Az ajánlatokat e-mailben
a csm@tirgumures.ro címre lehet beküldeni, további információk a
0723-354-024-es telefonszámon igényelhetők.
Prof. univ. dr. Constantin Copotoiu,
a Marosvásárhelyi VSK elnöke

Az Ameropa AG svájci cégcsoport,
a Promat Comimpex és az Agroind
Cauaceu vállalatok stratégiai szövetséget
kötöttek a román gazdák támogatására

Az Ameropa svájci cégcsoport, amelynek tulajonában van az Azomureş, Románia legfontosabb mezőgazdasági műtrágyát gyártó vállalata, stratégiai partnerségre lép a Promat Comimpex Kft.-vel és az Agroind
Cauaceu Rt.-vel, két fontos, Románia nyugati részén tevékenykedő mezőgazdasági vállalattal.
Az Ameropa Holding AG beleegyezett, hogy felvásárolja az (1998-ban Cristian Moldovan mérnök által
létrehozott, Szatmár megyei, tasnádi székhelyű) Promat Comimpex és az (1974-ben Dan Corbuţ által Bihardiószegen létrehozott) Agroind Cauaceu vállalatok részvényeinek 40 százalékát.
A Promat Comimpex és az Agroind Cauaceu növényvédő szereket, mezőgazdasági műtrágyát, dízel
üzemanyagot, magokat forgalmaz, és gabonát, olajos magvakat gyűjt be Románia északnyugati és délnyugati
részén. Az évek során mindkét vállalat szoros kapcsolatot épített ki a helyi termelőkkel. Az Ameropa belépése ezen vállalatok tőkéjébe tovább erősíti azok fejlődési potenciálját, illetve segíti a nemzetközi piacokhoz
való hozzáférésüket.
A két vállalatot továbbra is a főrészvényesek, Cristian Moldovan, illetve Dan Corbuţ vezetik.
Ezen beruházás által az Ameropa Holding hasznosítja a két román cég helyi tapasztalatait, ugyanakkor
erősíti a román gazdák iránti elkötelezettségét.
„Örömmel tölt el a romániai mezőgazdasági ágazat területén a legsikeresebbek közé tartozó két céggel
kötendő partnerség. Az Ameropa Holding és a két vállalat stratégiai szövetsége a román farmerek érdekeit
szolgálja, és újabb lépést jelent a romániai mezőgazdaság fejlesztése terén” – mondta Constantin Vasile, az
Ameropa Grains country-menedzsere.
Ennek az egyezségnek, amelynek engedélyeztetése folyamatban van a Romániai Versenyhivatalnál, a
nemzetközi piacok elvárásainak megfelelő termékek létrehozásában nyújtandó segítség által sikerül fenntartania a román mezőgazdaság fejlődését.
Az Ameropa Holding AG-ről
Az Ameropa Holding AG 1948-ban létrehozott, mezőgazdasági műtrágya gyártására, tárolására és forgalmazására szakosodott svájci magáncég. Tevékenysége kiterjed az egész világra, öt kontinensen vannak
regionális irodái. Az Ameropa Holding AG 2007-től van jelen a romániai piacon, amikor átvette a konstancai
Comcereal (jelenleg Ameropa Grains) vállalatot. Az Ameropa Holding 2012-ben erősítette meg jelenlétét
a romániai piacon, amikor átvette az Azomureş műtrágyagyártó vállalatot és a konstancai Chimpex kikötői
szolgáltatót.

