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„A szükséges rossz”

Kötelező lakásbiztosítás

A segítség az idén
sem maradt el

Megszokhattam volna, hogy minden
augusztusban eljönnek Hollandiából,
hogy mélyszegénységben élő és sokgyermekes erdélyi családokon segítsenek, az önkéntesség ugyanis olyan
szervesen tartozik az életükhöz, akár
a levegő.

____________5.
Tárlat
a Berde lányokról

A helikoni leszármazottak marosvécsi
találkozóin évről évre egy újabb kiállítással van jelen Szebeni Zsuzsa színháztörténész.

Az utóbbi időben bekövetkezett áradások olyan településeken okoztak rendkívüli anyagi károkat, ahol azelőtt
évtizedekig nem volt árvíz, a patakok,
kutak kiszáradtak, így a lakosság nagy
hányada értelmetlennek látta a kötelező lakásbiztosítás megkötését.

Szer Pálosy Piroska

Mivel a 2008. évi 260-as törvény által szabályozott kötelező lakásbiztosítás csak három természeti katasztrófa esetén – földrengés,
földcsuszamlás és árvíz – nyújt kártérítést, a lakosság nagy része értelmetlen pénzkidobásnak
találja a biztosításkötést. Talán vonzóbb lenne,
ha az alapcsomag részeként kiterjesztették
volna az egyre gyakoribbá váló tűz-, viharkárokra, villámcsapásra, robbanásra stb., amelyek

Fotó: Bartalis Levente

egyelőre csak a fakultatív biztosítás révén igényelhetők. Egyesek évekig rendszeresen törlesztették és évente megújították a kötelező
lakásbiztosítást, az idén megfeledkeztek róla,
vagy nem látták érdemesnek a csupán három
természeti katasztrófára biztosítékot nyújtó
alapbiztosítást, így a tetemes kárral egymaguk
kellett megbirkózzanak. Pedig az égszakadás
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Kiss Abigél
Európa-bajnoki
bronzérmes

A marosvásárhelyi Kiss Abigél, Gál
Imola Katalin tanítványa bronzérmet
szerzett a 8 évesek nagyváradi rapidsakk-Európa-bajnokságán.

____________9.

Nyugdíj-újratervezés

Antalfi Imola
A nagy ígéretek korát éljük. A mindenkori kormányok, elnökjelöltek munkahelyeket, fizetésemelést, sztrádákat, jó egészségügyi
ellátást, jó életet és még sok mindent ígértek. A legütősebb talán
a mostani: 2021-re a nyugdíjpont nettó értéke 4256 lej lesz. Adakozó ez a kormány, persze értjük is miért: 2019-ben és 2020-ban
is választások lesznek, a kampány pedig elkezdődött. Az az érzésem, hogy kimerítették a potenciális szavazói kategóriákat. Futottak egy kört, rájöttek, hogy a közalkalmazottakon kívül lassan már
csak a nyugdíjasokra számíthatnak. A létminimumon (sokszor
alatta) tartott idősekről vélekedhetnek úgy, hogy a legkönnyebben
manipulálhatók, s nyugdíjemelést ígérnek cserébe a majdani szavazatokért. Mert ki marad rajtuk kívül? A vállalkozókról tíz bőrt
nyúznak le, a fiatalok jó része kivándorolt, a középkorú dolgozók,
akik háromnegyede minimálbérből él, undorodnak a politikától.
Visszatérve a dupla nyugdíjra, az új nyugdíjtörvény-tervezetet a
munkaügyi miniszter várhatóan ma ismerteti. Érdekesen számolnak
– az eddigiek szerint jövőben 1265 lej lesz a nyugdíjpont értéke,
2021-ig pedig eléri a nettó 4256 lejt. A szakértők 120 milliárd lejre
becsülik a nyugdíjpontérték növelésének költségeit (idén, 1100 lejes
pontérték mellett 60 milliárd lej), azaz továbbra is nehezen érthető,
hogy négyszeres növekedéssel dupla a nyugdíjakra szánt költségvetési tétel. Hacsak más, olyan számítások nincsenek, amelyekről ma
még nem beszél senki… Egyébként is, túl sokat nem számolnak, legalábbis a miniszter asszony szerint, aki azt mondta, előbb átgyúrják
a törvényt a parlamenten, aztán majd kalkulálnak, merthogy a pártok módosító javaslataitól is függ, hogy a költségvetésben milyen
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 12 perckor,
lenyugszik
20 óra 42 perckor.
Az év 221. napja,
hátravan 144 nap.

Ma EMŐD,
holnap LŐRINC napja.
LŐRINC: a latin Laurentius
rövidüléséből származik, jelentése: Laurentum vidékéről
származó férfi, de az is lehet,
hogy babérkoszorúval díszített.

IDŐJÁRÁS

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 310C
min. 170C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2018. augusztus 8.

1 EUR
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100 HUF

1,4529

1 USD

1 g ARANY

4,0024
155,9903

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

Felvételi katonaorvosi szakra

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
húsz helyet hirdet meg az őszi felvételire angol nyelvű katonaorvosi szakra. A jelentkezők szeptember 3–5. között
kizárólag interneten iratkozhatnak fel a vizsgára, amelyre
szeptember 7-én kerül sor. A felvételi szabályzat és a könyvészet megegyezik a júliusi felvételire meghirdetettel. A felvételi vizsgát megelőző, kizáró jellegű angol vizsga
szeptember 6-án lesz. A felvételt nyert diákok minden tantárgyat angolul tanulnak, a katonai gyakorlati felkészítő
román nyelven zajlik. Bővebb tájékoztatás a 0265-215551es telefonszámon.

Állati küldetésben Csíkfalván

Csíkfalván is lezárult a gyerekek
számára szervezett idei vakációs bibliahét, ahol öt kellemes
napot tölhetett el harmincöt
résztvevő tanulással, jókedvvel,
szeretettel. A Csíkfalvi Református Missziói Egyházközség nyári
programját idén sem felnőttek,
lelkészek vagy pedagógusok
szervezték és vezették, hanem
néhány ifis, és más felekezetűeket is szívesen láttak.

Gligor Róbert László

Az Állati küldetés című idei témakör feldolgozása során a gyerekek egy
„állatkertbe” kerültek, amelynek
egyik lakója Gugu majom volt, Gondos Géza pedig a gondozója. Minden
reggel eljátszottak egy kis történetet,
ami segített közelebb vinni a gyerekeket a napi témához és a napi küldetésekhez, továbbá a napi mondanivalót
egy állaton át megközelítve dolgozták
fel. Első nap Izsák és Rebeka történetét és küldetését ismerték meg, a teve
volt a főszereplő állat, a második nap
Mózessel és a pusztai vándorlással, illetve a fürjekkel ismerkedtek meg,
ezt követte Bálám története és a
„dumcsizó” szamár, majd a tékozló

fiú esete és a rádöbbentő disznók,
míg a sort az elveszett bárány példázata és a gyapjas állat zárta. A történetekkel közösen ismerkedtek az
ovis és kisiskolás gyerekek, ám a tevékenységek, kézimunkázások, játékok, feladatok külön csoportokban
folytak. A nagyobbaknak eredetileg
nem készültek programokkal, de
azok is szerettek volna részt venni,
hívatlanul is jöttek, sőt barátaikat is
magukkal vitték, így a szervezők
számukra is programokat rögtönöztek, nem is sikertelenül. Az ötödik
nap végén a kisebbek bemutatták
szüleiknek a tanult aranymondásokat
és énekeket, a szervezők pedig oklevéllel és édességgel köszönték meg
a gyerekek munkáját, a hetet pedig a
szülők tették még vonzóbbá különböző finomságokkal. A programok
kulcsfigurája volt az Istent jelképező
Gondos Géza, Gugu majom azonosulási lehetőséget nyújtott a gyerekek számára, és állandóan az
apróságok között volt Gabi bohóc is,
aki szórakoztatta, megnevettette a
gyerekeket, mindig ő érte el, hogy
szófogadók legyenek.
A szervezők köszönetet mondtak
Balogh Tünde igazgatónőnek, amiért
rendelkezésükre bocsátotta az iskola

teljes területét, a szülők pedig a szervezők munkájáért fejezték ki hálájukat. A program előkészítésében és
levezetésében, a felügyeletben, játékban, irányításban Kiss Nikoletta, Kaffai
Zsombor, Szabó Erzsébet-Zsófia, Mihály Tünde-Beáta, Katona TímeaAranka, László Szabolcs, Pálosi Réka,
Gligor Renáta, Kerekes Ágnes vették
ki a részüket, mindenki olyan feladatot
vállalt magára, amihez ért, amit szeret.
„A munkát azért vállaltuk el, mert
mind nagyon szeretünk gyerekekkel
foglalkozni, és egy ilyen hét megszervezése nagy kihívás is volt, rengeteget
tanultunk, fejlődtünk közben, nem beszélve arról, hogy mennyi jó élményben volt részünk – mondta el
kérdésünkre Kerekes Ágnes, míg
Hajdú Emesét jó érzéssel tölti el „a
gyerekek arcára mosolyt csalni, másrészt pedig a szervező csapat nagyszerű emberekből állt, akikkel nagyon
jól szórakoztunk, tanulhattunk egymástól”. Szabó Ezsébet-Zsófia számára a legtöbbet az jelenti, hogy
remélhetőleg munkájukkal hagynak
valami maradandót a gyerekekben, és
„fontos, hogy higgyenek a gyerekek
Istenben, hogy úgy nőjenek fel, hogy
mindig tudják, van valaki, akiben bízhatnak”.

Ivói Kolping-nap

A Gyulafehérvári Egyházmegye Kolping Szövetsége Kolping-napot tart az ivói Kolping-táborban augusztus 11-én,
szombaton. A bemutatkozás, ismerkedés után szentmise
lesz, majd Baricz-könyvbemutatóra kerül sor, amelyen Baricz Gergő és Lajos verseivel, köteteivel találkozhatnak az
érdeklődők. Közreműködik Szántó Edit.

Futballválogató gyermekeknek

A Marosvásárhelyi Városi Sportklub 2007 és 2012 között
született, futballozni vágyó gyermekeket toboroz. A válogatókat keddenként és csütörtökönként 17.30 órától tartják
a víkendtelepi 2-es számú műgyepes pályán. A jelentkezőknél legyen sportfelszerelés. A Marosvásárhelyi Városi
Sportklub edzései, illetve a versenyekre való szállítás és
az orvosi ellátás ingyenes – áll a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben. Bővebb tájékoztatás Ştian Dorin
edzőnél a 0745-754-750-es telefonszámon.

Nemzetközi elefántnapozoo

Augusztus 12-én, vasárnap 13 órakor a Nemzetközi elefántnapozoo című foglalkozásra várják a marosvásárhelyi
állatkert látogatóit. Találkozó az elefántkifutónál.

Székelycsókai falunap

Augusztus 12-én, vasárnap falunapot tartanak az Ákosfalvához tartozó Székelycsókán. Az ünnep keretében 13 órakor istentiszteletet tartanak.

Zarándoklat

Mária elszenderedésének ünnepén, augusztus 15-én a
nyugdíjasok egyesülete zarándoklatot szervez a felsőszilvási Râmeţi és Dumbrava kolostorokhoz. Feliratkozni naponta 10 és 13 óra között lehet az egyesület Bolyai utca
36. szám alatti székhelyén, az emeleten.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Az utolsó napon a kisebbek bemutatták szüleiknek a tanultakat

RENDEZVÉNYEK

Folytatódik
a gitárfesztivál

A 13. Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál programjának részeként ma 19
órakor a magyarországi Girán Péter flamenco-, Nikita Boldyrev orosz művész
dzsesszzenét játszik, továbbá a Radu
Vâlcu kvartett is fellép a marosvásárhelyi
várban, esős idő esetén a Kultúrpalota
nagytermében. 22 órakor a G Caféban
Christian Gheorghiu és Moldován András
hazai zenészek koncerteznek. Augusztus
10-én, pénteken 10–13 óra között a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen szakmai
beszélgetések zajlanak, 11 órakor megnyílik Lőrincz György archaikus hangszereket
bemutató kiállítása. 15–18 óra között mesterkurzusokra kerül sor. A 19 órakor a Kultúrpalota nagytermében kezdődő koncertek
fellépői: Pavlovits Dávid, az Olivia Iancu –
Claudiu Lobont lantduó, Giampaolo Bandini és Cesare Chiacchiaretta.

Fotó: Gligor Renáta

A magyar médiaszolgáltató kérésére
vették ki a TV2-t

A Digi RCS&RDS
tárgyalásokat folytat

Az elmúlt napokban számos olvasónk felháborodottan telefonált szerkesztőségünkbe amiatt, hogy a Digi RCS&RDS műsorrácsából múlt
péntek óta eltűnt a TV2, a Prime és a Mozi+ csatorna.
A kábelszolgáltató tegnap közleményben tudatta, hogy jelenleg
is tárgyalásokat folytat a magyarországi TV2 műsor szolgáltatójával, hogy megoldást találjanak a TV2, a Mozi+ és a Prime csatornák
sugárzására. „Az említett három csatorna ugyanis péntektől lekerült
a Digi RCS&RDS csatornakiosztásából a magyarországi médiaszolgáltató kérésére. A DigiTV szolgáltatás előfizetői értesítést kaptak
erről a módosításról, és a Comedy Central, a Comedy Central Family és a Film4 filmcsatornák csatornakiosztásba való felvételéről
is” – áll a szolgáltató szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.
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AZ EU nem kér a romániai medvékből

Az Európai Unió egyetlen
tagországa sem kíván
medvéket átvenni Romániától – nyilatkozta szerdán
Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter.

Ország – világ

Még állatkertekbe sem

A tárcavezető egy gyulafehérvári
sajtótájékoztatón
azt
mondta, minden EU-s és több
EU-n kívüli ország szakminiszterének küldtek átiratot, arról érdeklődve, hogy hajlandók
lennének-e átvenni medvéket
Romániától.
„Csak nemleges válaszokat
kaptunk (…), több ország azt
írta, hogy náluk már 100 éve kihalt ez a faj. Senki nem akar átvenni egyetlen medvét sem, még
állatkertbe sem” – fogalmazott
Gavrilescu, hozzátéve, az Európai Bizottságtól is az a válasz érkezett, hogy ez Románia
belügye, magának kell megoldania a problémát.
A miniszter azt is elmondta,
kedden este véglegesítették a Tusnádfürdő környékén élő négy
anyamedve áthelyezésére vonatkozó dokumentációt. Mivel
ezeknek a nagyvadaknak bocsaik vannak, csak áthelyezni
lehet őket – nyomatékosította, hozzátéve, ő maga telefonált az
ügyben az illetékes intézményekhez, hogy igyekezzenek a

Szlovén kormányalakítás

Azonosították az Elie Wieselemlékház megrongálóját

Egy 37 éves Râmnicu Vâlcea-i férfit azonosított a
rendőrség a máramarosszigeti Elie Wiesel-emlékház elleni rongálás elkövetőjeként. A férfit rongálással és antiszemita eszmék terjesztésével
gyanúsítják. A Máramaros megyei rendőrség szerdai
közleménye szerint az ügyben a máramarosszigeti
bíróság mellett működő ügyészség vezetésével zajlik a nyomozás. Elie Wiesel Nobel-békedíjas író máramarosszigeti házát múlt héten piros festékkel
kenték össze, és külső falára antiszemita üzeneteket
írtak fel. (Mediafax)

Versenyvizsga a DNA-nál

(Forrás: elovilag.turaoldal.hu)

szükséges iratokkal. Múlt héten petíciót intézett a környezetvédelmi minisztériumhoz többtucatnyi tusnádfürdői lakos,
amelyben azt írták, veszélyeztetve érzik magukat a város utcáin, ahová több mint húsz medve jár be rendszeresen.
(Agerpres)

Marjan Sarecet jelölték miniszterelnöknek

(Getty Images)

Hivatalosan is miniszterelnöknek jelölte Marjan Sarecet, a június 3-i szlovéniai választásokon a második legtöbb szavazatot kapott Marjan Sarec Listája
(LMS) párt elnökét az ötpárti baloldali pártkoalíció
szerdán – jelentette a helyi sajtó.

Sarec jelölését a Szociáldemokrata Párt (SD), Miro Cerar
ügyvivő kormányfő pártja, a Modern Közép Pártja (SMC),
Alenka Bratusek volt miniszterelnök pártja (Stranka AB) és a
nyugdíjaspárt (DeSUS) támogatta. Az ötpárti koalíció jelenleg
43 képviselővel rendelkezik a 90 fős parlamentben. A kormányalakításhoz 46 szavazatra lesz szükségük. A szélsőbaloldali Baloldal (Levica) párt korábban bejelentette, hogy a
koalícióban nem vesz részt, de kész a parlamentben külső tá-

mogatást nyújtani egy balközép kisebbségi kormánynak. A június elején tartott parlamenti választást a Janez Jansa volt miniszterelnök vezette, jobboldali, bevándorlásellenes Szlovén
Demokrata Párt (SDS) nyerte meg, 25 mandátumot szerezve,
de nem tudott kormányt alakítani. Marjan Sarec balközép
pártja szintén nem tudta biztosítani a kormányzáshoz szükséges parlamenti többséget. Borut Pahor államfőnek a hivatalos
választási eredmények közzététele után 30 napon belül javaslatot kellett volna tennie a miniszterelnök-jelölt személyére,
ám kormányképes parlamenti többség hiányában nem tudta
ezt megtenni.
Július 28-tól ezért hivatalosan is megkezdődött a kormányalakítási tárgyalások második köre, amelyre 14 nap állt rendelkezésre. A határidő pénteken járt volna le, a jelölésről pedig
a jövő héten pénteken szavaz a parlament. A második körben
az elnök mellett már a frakciók is javaslatot tehetnek a miniszterelnök személyére, s ha ez sem jár sikerrel, a harmadik körben a képviselők, azaz pártjaik is jelölhetnek, de ekkor már
nem kell a kormány megválasztásához abszolút többség, elég
a jelenlevők többségének támogatása.
A mostani, második körben azonban még szükség lesz 46
szavazatra. Az ötpárti koalíció folytatja a tárgyalásokat a Baloldallal, amelynek 9 mandátuma van a parlamentben. Nélkülük Sarec kisebbségi kormányt sem tud alakítani. Amennyiben
sikerül megszereznie a Baloldal támogatását, Sarec 40 évesen
a legfiatalabb miniszterelnök lesz Szlovénia történetében.
A politikust júniusban választották meg először parlamenti
képviselőnek, azelőtt több ciklusban volt Kamnik város polgármestere. Sarec tavaly függetlenként indult az elnökválasztáson is, és a második fordulóban mindössze öt százalékkal
kapott kevesebb szavazatot, mint Borut Pahor régi-új elnök.
(MTI)

Több mint kétezer éves arany fülbevalót találtak

A hellenisztikus korból származó, több mint kétezer éves
fülbevalót találtak régészek egy jeruzsálemi ásatáson – jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet szerdán.
A Jeruzsálem mai óvárosának közvetlen közelében, a
Dávid városa nevű, a Templomhegy melletti kelet-jeruzsálemi
dombon, a Giváti parkoló helyén folyó ásatásokon találták
az értékes kincset.
Az igényesen kidolgozott, 4 centiméter hosszú arany fülbevaló egy fején hátrafelé ívelő szarvú állatot ábrázol, egy
nagy szemű, részletesen kidolgozott antilop- vagy szarvasfejet, s egy vékony arany kötélmintában folytatódik, amely két
részre oszt egy gyöngyöt.
Nem világos, hogy milyen vallású ember és férfi vagy nő
hordta-e egykor, de szakemberek szerint gazdag kidolgozása
alapján nagyon értékes lehetett, s igen jómódú ember fülét
díszíthette.
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Az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) és a Tel-avivi Egyetem
régészei szerint az i. e. 3-2. században készíthették a mai Görögország vagy Macedónia területén alkotó mesterek.
Ebben az időszakban Nagy Sándor birodalmának két utódállama harcolt az Izrael földje fölötti fennhatóságért egészen
az önállóságot hozó, i. e. 167-ben kitört makkabeus felkelésig, s a közeli Templomhegyen működött a jeruzsálemi zsidó
szentély.
Azért is jelentős eredmény az aranytárgy megtalálása,
mert a korai hellenizmus korából Jeruzsálemben eddig csak
cserepeket és pénzérméket találtak, s ezért az új lelet fontos
kiegészítést nyújt a korabeli tárgyi kultúrára vonatkozó ismereteinkhez.
Az óváros középkori falai mellett található Giváti parkoló
helyén a 20. századi palesztin brit mandátum korától egészen
a legősibb időkig, i.e. 1000 körülig, Dávid király koráig épületek álltak, és a régészek a föld felszínétől időben visszafelé
haladva sorra tárják fel a különböző korok kultúráit. (MTI)

Tudorel Toader igazságügyi miniszter felszólította az
ügyészeket, hogy minél nagyobb számban jelentkezzenek az Országos Korrupcióellenes Ügyészség
(DNA) főügyészi tisztségére kiírt versenyvizsgára.
Ami a DNA volt főügyészét, Laura Codruţa Kövesit
illeti, aki esetleg megpályázna egy ügyészi állást a
határokon átnyúló korrupciós és csalási bűnesetek
felgöngyölítését végző Európai Ügyészségen,
amelynek felállításáról tavaly döntött az Európai Parlament, Toader azt mondta: nem támogathat valakit,
aki hibákat követett el, annak reményében, hogy a
jövőben nem ismétli meg azokat, de hozzátette:
senki nem gátolhatja meg Kövesit, hogy pályázzon.
Toader emlékeztetett: Romániának ez év végéig kellene nevesítenie, hogy ki képviseli az országot az
Európai Ügyészségen. (Agerpres)

Inflációprognózis

A korábban becsült 3,6%-ról 3,5%-ra módosította az
idei inflációra vonatkozó prognózisát a Román Nemzeti Bank – jelentette be szerdán Mugur Isărescu, a
jegybank elnöke. 2019 végére a jegybank 2,7 százalékos inflációra számít. (Agerpres)

Sztrájk a Ryanairnél

Csatlakoznak ír, olasz, svéd és belga kollégáikhoz,
ezért 24 órára sztrájkba lépnek pénteken a Ryanair
légitársaság németországi pilótái. A légitársaság tavaly azt ígérte, hivatalosan is el fogja ismerni a pilóta-szakszervezeteket, de mindeddig nem kötött
kollektív megállapodást az európai szakszervezeti
csoportokkal. A Ryanair a péntekre tervezett több
mint 2400 járatából már 6 százaléknyit törölt a
sztrájk miatt. A munkabeszüntetés pénteken éjjel 1
órakor kezdődik, és minden Németországból vagy
Németországba induló Ryanair-járatot érint. A pilótaszakszervezetek jobb munkakörülményeket és magasabb béreket kérnek. A társaság már szerdán azt
mondta, nem teljesíti a követeléseket. (Mediafax)

Nem vezetnék be a kötelező
katonai szolgálatot

Mihai Fifor védelmi miniszter azt nyilatkozta szerdán
Craiován, hogy megoldást keresnek a személyzethiányra, melynek oka, hogy tavaly 8000 ember
hagyta el a rendszert. A védelmi miniszter reményét
fejezte ki, hogy az év végéig sikerül betölteni a több
mint 6000 üres állást. Hozzátette: orvosokat, pszichológusokat és mérnököket is keresnek. Mihai Fifor
védelmi miniszter azt mondta, nem volt szó a kormányon vagy a koalíción belül arról, hogy újra bevezetnék a kötelező katonai szolgálatot, és kicsi a
valószínűsége annak, hogy ilyesmire sor kerüljön. A
miniszter egy keddi nyilatkozatát igyekezett tisztázni,
amely szerint Romániában nem beszüntették,
hanem felfüggesztették a kötelező katonai szolgálatot. Ehelyett inkább az önkéntes tartalékos programot szeretné megreformálni. (Mediafax)

Nyugdíj-újratervezés

(Folytatás az 1. oldalról)
végösszegekről lesz szó. Három év múlva az ígéretek
szerint négyszeres lesz tehát a nyugdíjpont értéke, ennek
költségeire a pénzügyminisztériumnak kell megjelölnie
a forrást. Na, itt kell résen lenni. Mert valahonnan ki
kell gazdálkodni a tavasszal megnövelt állami béreket,
a nagyvonalúan megígért nyugdíjemelést. Sokan szkeptikusak, akik szerint nemhogy négyszeres, még nyugdíj
sem lesz addigra, mire korban odaérnek…
Érdekes, hogy a speciális nyugdíjakra nem vonatkozik az új nyugdíjtörvény, és az is érdekes, hogy a kormányzópárt elnöke egy általános újraszámolásról, 5,2
millió nyugdíj újraszámolásának szükségességéről beszélt, a munkaügyi miniszter pedig pontosított: az új törvény életbe lépésével senkinek sem csökken a nyugdíja,
és a nyugdíjkorhatárt sem emelik.
Jövő héttől tehát közvitára kerül az eltérő számolási
módot tartalmazó új nyugdíjtörvény-tervezet, egy hónapig véleményezhető, a jogszabálytervezet szeptemberben kerül a parlament elé. Az államtitkárokat pedig a
nyár hevében megyéről megyére „hajtják” ki, hogy tárgyaljanak a nyugdíjasok szervezeteinek képviselőivel.
Színtiszta kampány nyárutón…
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„A szükséges rossz”

(Folytatás az 1. oldalról)
okozta rombolásokat némiképp
enyhítette volna, ha legalább érvényes lakásbiztosítással rendelkeznek.
A másik visszásság, amellyel az
állam pluszbevételre számított,
hogy a fakultatív vagyonbiztosítást
– amelyben megtalálhatók mindazok az elemek, amelyek a kötelezőben is – nem lehet megkötni a
kötelező lakásbiztosítás nélkül. A
biztosítótársaságok ezt úgy oldják
meg, hogy két biztosítást kötnek, a
fakultatívból kiveszik a kötelező lakásbiztosítást, és 20.000 euróra kötnek biztosítást, a fakultatívot pedig
csak a 20.000 euró fölötti értékre,
úgynevezett önrésszel kötik meg.
Sokan a szükséges rosszként emlegetik, mert lehet, évekig nem kell
kártérítést igényeljenek, de ha bekövetkezik egy katasztrófa, mégiscsak
számíthatnak némi anyagi támogatásra.
– Mi az oka annak, hogy Romániában, annak ellenére, hogy törvény írja elő a kötelező jellegű
lakásbiztosítást, elenyésző azon lakástulajdonosok száma, akik ezt
megkötik? Mi a teendő olyan helyzetekben, amikor semmiféle biztosítást nem kötöttek és természeti
katasztrófa sújt le? – kérdeztük

Kopacz Gábor biztosítási és kárrendezési tanácsadót.
– Míg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás elhanyagolását keményen bünteti a törvény, a
kötelező lakásbiztosítás elhanyagolására egyelőre nem hoztak olyan
intézkedést, amellyel rákényszerítenék a lakástulajdonosokat. A törvény életbe lépését követően azt
tervezték, hogy az önkormányzatok
tartják majd nyilván és bírságolnak
– a törvény értelmében 500 lej a
büntetés –, felszólításokat küldenek
a lakcímekre, de még a felszólításokat is országos szinten csak elvétve
alkalmazzák a gyakorlatban. A legtöbb önkormányzat eleve elzárkózott, és nem vállalta fel a
lakásbiztosítások nyilvántartását, illetve a felszólítások kikézbesítésének terhét.
– A kötelező lakásbiztosítással
mekkora összegre lehet biztosítani
az ingatlant?
– Az A típusú ingatlanokra, melyek építőanyaga beton, tégla, kezelt faanyag stb., 20.000 euróig
terjedő kötelező lakásbiztosítás köthető, évente 20 euróba kerül, a vályogházakra, égetetlen téglából
vagy vegyi anyagokkal nem kezelt
fából épült házak 10.000 euróig terjedő biztosítása évente 10 euró.

Fotó: ISU

Tudomány és szórakozás

Euroszkepticizmus és kulturális örökség
Gyulakután

Komoly európai kérdésekről tanácskoznak a
hét folyamán Gyulakután, ahol az önkormányzat szervezésében
kerül sor az Európai kulturális örökség: érték,
ami összeköt (European
cultural heritage: diversity bringing unity) című
projekt megvalósítására.
Erre a község az Európai
Unió Európa a polgárokért programja keretében
nyert támogatást, amelynek köszönhetően a
szervező Gyulakuta község három magyarországi partnertelepülés –
Tófej és Aszaló községek és Pétervására város
– küldöttségét fogadja. Európai kérdések megvitatása és színvonalas szórakoztató programok egyaránt helyet kapnak a községnapi
A rendezvény keretében programban Fotó: Gligor Róbert László (archív)
szemináriumokra és kerekasztal-beszélgetésekre helyi közösségek széles rétegeit szólítva meg. A közkerül sor olyan témakörök margóján, mint helyi, re- ségi borászok versenyét pénteken délután szervezik
gionális és európai kulturális örökség és közösségi meg Kelementelkén, a legjobb borok termelőit szomidentitás, ipari épített örökség és annak értékesítési baton délután díjazzák. Ugyanekkor nyújtanak majd át
lehetőségei, Európa jövője, euroszkepticizmus, a kü- elismeréseket a legjobb tanulmányi eredményeket
lönböző európai kultúrákat egybekötő kulturális örök- elért diákoknak és a község legeredményesebb sporség mint a kultúrák közötti őszinte és nyílt párbeszéd tolójának is. Szombaton délután a helyi iskolások és
ifjak bemutató előadásai után néptánctalálkozót tartaalapja.
Ugyanakkor a résztvevők tanulmányi útra indulnak: nak a szabadtéri színpadon, egész nap lesz kirakóvápénteken a Küküllő mentéről szászföldi településekre sár, a gyerekeknek vidámpark, míg vasárnap reggel
is ellátogatnak, hogy megismerkedjenek jó példákkal, sportnap kezdődik labdarúgó- és birkózóversenyekkel.
amelyek rávilágítanak arra, miként lehet fejleszteni a A már megszokott színvonalas színpadi szórakoztató
vidéki gazdaságot olyan helyi, nem konvencionális programok, koncertek sem fognak hiányozni, a hivaerőforrásokra támaszkodva, mint az épített és szellemi talos megnyitó után péntek este modern táncokkal inkulturális örökség hasznosítása a turizmus keretében. dítanak, majd a KentauRock, a Cairo és a Rednex
A küldöttségek tagjai egyúttal bekapcsolódhatnak koncertezik, szombaton este Zséda, Tomy és az Ababba a kulturális rendezvénysorozatba is, amelyet a hét born, azután tűzijátékot élvezhet a közönség, mindkét
végén szervez az önkormányzat. A Gyulakutai Községi estét szabadtéri buli zárja DJ Bero társaságában.
Napok idén tizenkettedszerre kerül megrendezésre, a (gligor)

Sapientiás életérzés

Első alkalommal szerveznek
nyári egyetemet a Sapientia
EMTE marosvásárhelyi karán.
A nagy magyarországi egyetemek példáját követve a
hallgatói önkormányzat kezdeményezését felkarolta az
oktatási intézmény vezetősége is. A kedd délután tartott
megnyitóünnepségen a felszólalók az immár nagykorúvá vált Sapientia hagyományteremtő rendezvényeként értékelték a vasárnapig
tartó nyári egyetem létrejöttét.

Karácsonyi Zsigmond

A nyári fesztiválokkal zsúfolt
időszakban nagy kihívást jelent a
tudományokhoz visszacsalogatni a
pihenni vágyó diákokat. Ennek ellenére sikerült nemcsak anyaországi, hanem vajdasági fiatalokat is
Marosvásárhelyre csábítani, talán
annak köszönhetően is, hogy egyik
hívó szó a kapcsolatteremtés mint a
jövő építésének egyik alappillére
volt. Alig fél év alatt egy kis csapat
eldöntötte és megszervezte a nyári
egyetemet. Bevallásuk szerint szerették volna visszaadni azt az érzést,
amit ők kaptak más egyetemektől
az elmúlt években. A rendezvény
célja, hogy találkozási lehetőséget
biztosítson a Kárpát-medencében
tanuló magyar ajkú hallgatók számára, és egy közös hagyomány
megteremtése a fejlődés és összetartozás jegyében.
– A Kárpát-medencei fiataloknak
azt akartuk sugallni, hogy meg kell

ismerni az ittenieket, azt, hogy milyen itt az élet. A sapientiás életérzést szeretnénk átadni – mondta
köszöntőjében Ferencz Katalin főszervező. – Nyáron általában nem
tanulni szeretnének a diákok,
hanem inkább szórakozni. Ezért
nem egy képzést vagy egy konferenciát szerveztünk, hanem szórakoztató
tanulást
szeretnénk
biztosítani a résztvevőknek. Köszönet a szervező csapat tagjainak,
akik az utóbbi pár hónapot azzal
töltötték, hogy készültek a vizsgákra, államvizsgára és szervezték
a nyári egyetemet.
– A hagyományokat teremteni
kell. A Sapientia már hagyomány –
mondta dr. Dávid László rektor,
majd hozzátette: – A sikeres nyári
egyetem három feltételnek kell eleget tegyen: az első az, hogy röviden
összefoglalva megtanítsa mindazt,
amit télen hosszasan tanítanak meg.
Tehát ízelítőt ad az itt folyó oktatás
kínálatából. A második a tanárokra
vonatkozik. Azt mondják, a tanárok
számára a szakmai önéletrajzban
mutatós tétel a nyári egyetemen tartott előadás. A harmadik tétel a szórakozás. A jó nyári egyetem ötvözi
a tanulást a szórakozással. A nyári
egyetemet szervező hallgatók azt
bizonyítják, hogy egyetemünkön
nemcsak szakmát tanultak, hanem
viselkedésmódot és kötöttséget.
Színes, a nyári vakációhoz illő,
de szakmai tartalmat és közérdekű
információt tartalmazó rendezvényként értékelte a rendezvényt
dr. Kelemen András, a marosvásárhelyi kar dékánja, aki szerint na-

gyon sok mindenre jó egy ilyen
nyári egyetem, többek között arra is,
hogy a diákok megtanulnak szervezni, együtt dolgozni a közintézményekkel, a versenyszféra képviselőivel. Megtanulnak meghívni előadókat, és – ha szükséges – újratervezni.
– Közismertek azok a tanulmányok, amelyek azzal foglalkoznak,
hogy a nyári vakáció mennyivel
veti vissza az iskolai év során szerzett tudást – mondta Kelemen András. – Matematika esetében

két-három hónapról beszélnek, de
nagy általánosságban is egy hónap
a felmérés eredménye. A jó hír,
hogy heti néhány órás munkával ez
teljes mértékben ellensúlyozható. A
lényeg a folytonosság biztosítása.
Ez is azt mutatja, hogy ha időnként
érkeznek a megfelelő impulzusok,
akkor bizonyos tudás fenntartható
elég magas szinten. A nyári egyetem valamennyi tudományos információval is szolgál ebből a célból.
A megnyitó utáni első előadás
igazi szellemi kihívásnak bizonyult.
Már a címe is provokatív: Elveszike a gépek a munkánkat? Dr. Pintér
Róbert, a budapesti Corvinus Egyetem kutatásvezetője a jelen és a kö-

zeljövő nagy dilemmájáról, a mesterséges intelligencia exponenciális
fejlődése okozta kihívásokról értekezett. A mai fiatalok, a diákság
számára a felvetett kérdések nemcsak pályaválasztás szempontjából
– gondoljunk csak a funkcionális
munkanélküliségre –, hanem az
életkörülmények radikális megváltozása szempontjából is létfontosságúak. A következő napok előadásai
szintén fontos kérdéseket vetnek
fel. Ezért minden esély megvan
arra, hogy valóban hagyományteremtő rendezvénynek legyünk
tanúi, a szervezők álma valóra váljon, és a Kárpát-medence meghatározó nyári egyeteme jöjjön létre.
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A nyugat-nílusi vírus
Szerbiában

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

A holland példa
Megszokhattam volna, hogy
minden augusztusban eljönnek
Hollandiából,
hogy
mélyszegénységben élő és
sokgyermekes erdélyi családokon segítsenek, az önkéntesség
ugyanis
olyan
szervesen tartozik az életükhöz, akár a levegő.

Évek óta figyelem az önzetlen jóindulatot, ami megszépíti a Rhenenből érkező egyetemi hallgatók
szünidejét, a szakmunkásként dolgozó fiatalok szabadságát, akik jókedvűen végzik el a többnapos
nehéz fizikai munkát. Megszokhattam volna, és mégis újra meg újra
rácsodálkozom arra, hogy milyen
hatásuk, erejük van azoknak a protestáns gyülekezeteknek, amelyekben ilyen jóérzésű fiatalokat
nevelnek.
A rheneni Samarita Werkgroep
szervezői, Jouke Gardenier és
Hendrich Rosa vezetésével több
gyülekezetből jelentkezett az a 22
fiatal, akik az ötgyermekes Vitális
László szabédi házát egy szobával
bővítették, a Dózsa György községi
beteggondozó központban szigetelték a külső falat, Mezőpanitban egy
özvegyasszony házában fürdőszobát alakítottak ki.

Szakszerűen dolgoztak

A szúnyogok elleni védekezés, a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet a
szakemberek a nyugat-nílusi
vírus szerbiai megjelenése
miatt.

A vírust a költöző madarak hozzák be Európába, és a szúnyogok
terjesztik. Az ember szúnyogcsípés
révén fertőződik meg, a betegség
emberről emberre természetes úton
nem terjed.
A betegségre specifikus terápia
nincs, csak tüneti kezelést lehet alkalmazni. Oltóanyag nem áll rendelkezésre, a kísérleti vakcinák még
fejlesztés alatt állnak.
A szakember szerint a szúnyogcsípést kell megelőzni, elkerülni.
Csökkenteni kell a szúnyogtenyészhelyek számát, szúnyoghálót, szúnyogriasztót kell alkalmazni. Mivel
a szúnyogok szürkületben, hajnalban támadnak, ilyenkor érdemes
hosszú szárú nadrágot hordani.

A segítség az idén sem maradt el

Munka után jólesik a kikapcsolódás

Keresztyén hitükhöz hozzátartozik, hogy a napi rendszeres
ima
mellett
dolgozzanak, áldozatot hozzanak valamiért. Önkéntességük
nem
csak
az
ideutazásból állt, már decembertől készültek arra,
hogy élelmiszert, ruhaneműt
gyűjtsenek, és csomagokat
készítsenek nehéz helyzetben levő családoknak. Az
útiköltségükre szükséges
összeg és a tervük megvalósításához szükséges építőanyagok
beszerzése,
támogatók megnyerése is az
ő feladatuk volt. Gyülekezetekben léptek fel zenés műsorral, hogy támogatókat

A lányok és a főzőtanfolyam résztvevői

5

A fertőződést követően 80 százalékában tünetmentes marad az
ember. A szúnyogcsípés után 3-14
nap múlva jelentkezhetnek az első
tünetek. A fertőzés jellemzően influenzaszerű tüneteket okoz: láz, fejfájás, gyengeség, izom- és ízületi
fájdalom, rossz közérzet, étvágytalanság, esetleg nyirokcsomó-megnagyobbodás, de bőrkiütés is
megjelenhet.
Az emberek az esetek többségében 3-6 nap alatt meggyógyulnak,
de súlyos esetekben idegrendszeri
tünetek is jelentkezhetnek, és agyvelő- vagy agyhártyagyulladás is
kialakulhat. Ez jellemzően a 60
éven felülieket érinti. A tünetek:
fejfájás, láz, tarkómerevség, zavartság, merevség, görcsök, mozgáskoordinációs
zavarok.
Az
immungyengeséggel járó állapotok
növelik az elhalálozás kockázatát.
(MTI)

keressenek. Erdélyi missziójuknak
szponzorokat nyertek meg, akik
építőanyagokkal, szerszámokkal
segítették őket, amit az idén egy 16
tonnás autó szállított Marosvásárhelyre. Minden évben megrendezik a magyar ételek estjét a
gyülekezet Erdőszentgyörgyről
származó hölgytagjának irányításával, valamint a hollandok kedvenc ételét kínáló holland estet,
amelyeknek a részvételi díját is az
erdélyi tervre fordítják.
Az idei akciójukat színezte a
számítógépes szakmában dolgozó
kedves, barátságos Renate van
Vulpen főzőtanfolyama, amelyen
sokgyermekes édesanyák vettek
részt Marosvásárhely környéki
falvakból. Arra mutattak példát,
hogy az egyszerű tömegételeket
hogyan lehet jóízűen, tartalmasan
elkészíteni. Amit főztek, a résztvevők magukkal is vihették,
ezenkívül élelmiszercsomagot is,
és az útiköltségüket is megtérítették.
A holland fiatalok önkéntes
szolgálatának szervezője és vendéglátója Fülöp G. Dénesné, a
Vártemplomi Diakóniai Otthon vezetője volt, aki a szállást és a munkájukhoz szükséges feltételeket
biztosította. (bodolai)
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Tárlat a Berde lányokról

Berde Mária, a „muzsikaszavú” költő és író (1.)

A helikoni leszármazottak marosvécsi
találkozóin évről évre egy újabb kiállítással van jelen Szebeni Zsuzsa színháztörténész. Női példaképekről szóló
sorozatát folytatva a reformáció 500.
évfordulója tiszteletére mutatta be a
Berde lányok – R. Berde Mária írónő, publicista és Dóczyné Berde Amál festőművész, néprajzi író – életét és
munkásságát végigkísérő tárlatot a Kolozsvári Református Múzeumban. Marosvécsre is ennek a vándorkiállításnak
a pannóit hozta el, amelyek a várkastély árkádos földszinti folyosóján láthatók. A tárlat grafikai szerkesztője
Szebeni-Szabó Róbert fotográfus.

„Az isteni ingyenkegyelem ajándéka”
Bevezető szavaival Szebeni Zsuzsa köszönetet mondott a Balassi Intézetnek és a Carola Egyletnek, majd hangsúlyozta, hogy a
méltatlanul keveset emlegetett és olvasott írónőnek mindenképpen ott a helye Marosvécsen, hiszen a szabad erdélyi írói közösség
ötlete tőle származott, Berde Amál pedig a
helikoni szerzők számos könyvének volt az
illusztrátora, és „szellemiségében ugyanazt a
vonulatot képviselte”. Ahogy a jeles erdélyi
férfi és női személyiségekről készült korábbi
kiállításokon, ezúttal is megfigyelhető „az
erős református indíttatás”, hiszen a Berde lányok lelkészgyermekek voltak. Életük és
munkásságuk azt bizonyítja, hogy az erdélyi
fejedelmek gondoskodása az elhunyt lelkipásztorok családjáról, az úgynevezett ordináció, amellyel Bethlen Gábor kisnemesi rangra
emelte az erdélyi protestáns lelkipásztorok
fiú és leány utódait, meghozta a gyümölcsét
– utalt a kiállítás kurátora főtiszteletű Kató
Béla püspök szavaira, aki a protestáns lelkészcsaládot „a reformáció egyik legszebb
gyümölcsének” nevezte a kolozsvári kiállítás
megnyitóján. Nem véletlenül, hiszen a többgyermekes lelkészcsaládokból származott az
erdélyi református kollégiumok diákságának

A kackói református templom

jelentős része, akik tanulmányaik végeztével
figyelemre méltó karriert futottak be.
A Berde testvérek a kálvini tanok alapján
vallották, hogy „a hithű, elvhű élet a kiválasztottság jele, tehetségük az isteni ingyenkegyelem ajándéka, amelynek gyümölcsöztetése kötelesség…”
Szebeni Zsuzsa hangsúlyozta, hogy a kiállítás témájának a megválasztásában fontos
szerepet játszott Gergely Erzsébet, a Házsongárd Alapítvány igazgatója, továbbá az a
tény, hogy Berde Mária hagyatéka a református levéltárban sértetlenül fennmaradt, így az
egyetlen a helikoni életművek közül, amely
hiánytalanul kutatható.

Berde Amál és Berde Mária

Háromszéki székely származású édesapjuk, Berde Sándor külföldi tanulmányait
(Bécs, Bázel, Jéna) követően a tervezett indiai útról mondott le, hogy elvállalja a miszsziós lelkészi szolgálatot abban a faluban,
amelynek érkezése előtt hat évig nem volt
papja, és amelyhez 27 szórványtelepülés tartozott. Édesanyjuk, Veress Mária tehetséges
felmenőkkel (orvos, gyógyszerész, festőművész) rendelkező nagyenyedi családból származott, amelynek tagjai közül többen is „a
kollégium szolgálatában álltak”, apja, Veress
Károly a kollégium jogásza volt. A lelkész házaspárnak Kackón három gyermeke született,
egy fiú és két lány, később Enyeden még két
fiúval gyarapodtak. A több nyelvet beszélő
Berde Sándort, aki teológiai tanári vizsgát tett,
1891-ben a nagyenyedi kollégiumba nevezték
ki tanárnak. Bár „egy elhivatottabb, tisztább
lelkű papnemzedéket” készült nevelni, korai halála
meg ak ad ály o zta
szándékában.

Diákévek
és hozadékuk
Berde Mária ötéves volt, amikor elvesztette édesapját,
és attól kezdve puritán módon, már
nem „a kollégium
fényében, hanem az
árnyékában éltek”.
Édesapjáról maradt
kevés emlékét önéletírása
szerint
kincsként őrizték
egy életen át. További fejlődésüket
édesanyja családja,
a nagyszülők határozták meg. Berde
Mária 12 évig tanult Enyeden. Kiváló osztályokba
járt, derék tanárok
oktatták, emlékezett vissza a Bethlen
Gábor
Kollégiumban töltött éveire, amelyek végén a negyven diák közül a nyolc
színjeles között érettségizett. Elemiben az
osztály mesemondójának tartották, a polgáriban verseket, novellákat írt, néhány versét a
Pesti Napló is közölte. Egész életére kiható
emlékeit Enyeden szerezte. Felsőfokú tanulmányait magyar-német-francia szakos tanárjelöltként a kolozsvári egyetemen kezdte. A
franciát kénytelen volt abbahagyni a tananyag mennyisége miatt, de 1912-ben megszerezte a bölcsészdoktori címet Batsányiné
Baumberg Gabriella költőnőről írt dolgozatával, amelyhez az anyagot Bécsben gyűjtötte. „A léleknek nincsen neme” – vallotta a
felvilágosodott költőnő, aki az egyenjogúságot kivívta a maga számára, és úgy vélekedett, hogy dolgozni, tenni a nőnek is
kötelessége, amit az írói pályán induló Berde
Mária is magáénak vallott – hangzott el a kiállításról szóló ismertetőben.

Kackó, a szülőhely
Berde Mária 1889-ben született a Szamosvölgyi Kackón, ahol ma már mindössze két
család képezi a református gyülekezetet. A
kőfallal körülvett csinos templomot a helybeli lelkész igyekezete nyomán 2010-ben Marosvásárhely és tükre a Szentségvivőkben
szépen restaurálták, és emléktábla őrzi a
1917-ben kapta meg tanári oklevelét, majd
Berde lányok nevét.
Münchenben tökéletesítette német nyelvtu-

Forrás: családi archívum, Dóczy Aiglen

dását, ahol tüdőbajt kapott. Külföldön töltött
éveit Az örök film című diákregényében írta
le, betegségének történetét, amit egy svájci
szanatóriumban gyógyíttatott, a Haláltánc
című írásában örökítette meg. Hazatérése
után a kollégium gimnáziumi osztályaiban tanított. Enyeden állította össze Versek című
gyűjteményét a Modern Könyvtár számára,
megírt három regényt, és bekapcsolódott az
1919-ben induló irodalmi mozgalmakba.
Mivel nőként rendes tanári állásra a kollégiumban nem nyílt lehetősége, meg kellett válnia Enyedtől. Marosvásárhelyen a Felső
Kereskedelmi Leányiskola rendes tanáraként,
íróként, lapszerkesztőként működött tizenegy
éven át, és itt ment férjhez dr. Róth Jenő tanárhoz. Marosvásárhelyi évei alatt adta ki Seherezádé himnusza című verseskötetét,
amelynek kapcsán Szabó Magda a következőket írta a Baumgarten-díjas, Corvin-koszorús írónőről: „Aki úgy tud írni, mint egy
magyar Burns, ne szidja Seherezádét, mert ráhagyta mesemondó képességét”. Romuald és
Andriána című történelmi regényét 1926-ban
a Magyar Tudományos Akadémia díjazta.

Vallani és vállalni
A Marosvásárhelyen töltött idő „a Trianon
utáni önépítkezésre kényszerített indulás
éveit” jelentette az erdélyi magyar irodalomban, s Berde Mária ennek az időszaknak a
meghatározó személyiségévé vált. Tagja, majd
alelnöke lett a Kemény Zsigmond Társaságnak, a Zord Idő című lap irodalmi rovatának
társszerkesztője, később a Teleki Téka és a Városi Könyvtár felügyelője volt. Ő kezdeményezte egy szabad írói közösség megalakítását,
amelyből 1926-ra létrejött az erdélyi írók javát
tömörítő marosvécsi Helikon – hangzott el az
ismertetésben. A keszthelyi Helikon mintájára
született javaslatát egy gernyeszegi templomszentelési ünnepségen Teleki Domokos grófnak tette, aki visszautasította, de a jelen lévő
fiatal Kemény János bárónak megtetszett az
ötlet, és 1925-ben felajánlotta marosvécsi kastélyát a találkozó megszervezésére. A megala-

Az Erdélyi Helikonnal való szakítás oka, a Szentségvivők című regény. Második kiadásának címlapja

kulás ötlete mellett egy másik fontos folyamat
elindítása is Berde Mária nevéhez fűződik.
Kuncz Aladár, az Erdélyi Helikon főszerkesztője őt kérte meg, „hogy egy vitaindító cikkben
emeljen szót az akkoriban divatossá vált történelmi regény ellenében, fogalmazza meg elvárásait az irodalom feladatairól. S ő valóban
sorompóba áll.” Cikke, Vallani és vállalni címmel, az Erdélyi Helikon 1929/2. számában jelenik meg, s benne az erdélyi írók feladatául
tűzi ki: „…őszintén, elevenen mutatni be a mát,
bármely fogyatékosságával…” Figyelmezteti
kortársait, hogy „…a háború elseperte a magyar írók dickensi lehetőségeit. Aki ma tollat
fog, az mondani akar valamit a mesén felül is.”
„Akinek kő van a cipőjében, az nem vizsgálja
a csillagok útjait.” A cikkben megfogalmazott
elvárásokra mutatott példát Szentségvivők című
regényével. A könyv az 1920-as évek marosvásárhelyi irodalmi életét mutatja be, az Osváth
Kálmán szerkesztette Zord Idő indulását és bukását jól felismerhető szereplőkkel. Mivel a
könyv kiadását halasztották, majd elutasították,
megromlott az Erdélyi Helikonnal való kapcsolata.
1932-ben kénytelen volt elfoglalni állását
a Nagyváradi Állami Kereskedelmi Leányiskolában, ahova megkérdezése nélkül helyezték át. Távozása előtt jelent meg 1931-ben
Földindulás című, kortörténeti dokumentumnak számító regénye, amely egy, a földreform
következtében tönkrement erdélyi dzsentri
család életét ábrázolja. Nagyváradon Tabéry
Gézával és írótársaival létrehozta az Erdélyi
Magyar Írói Rend (EMIR) nevet viselő írói
csoportosulást és könyvkiadó vállalatot,
amely négy éven át működött, és első kiadványai között volt a Szentségvivők című regénye, amely vegyes fogadtatásban részesült.

Női sorskérdések, szabadságeszmék hősei
Prózai írásaiban hangsúlyos szerepet kapott a női nem sorskérdéseinek a bemutatása,
a nők egyenjogúságáért való kiállás. A szent
szégyen című regénye egy lányanyáról szól.
A kor álerkölcse és képmutatása ellen érvelt
1936-ban megjelent Tüzes kemence című regényében „a világháború forgatagába vetett,
megtévedt asszony sorsán át”.
Betegségének előrehaladása miatt 1942-től
nyugdíjba vonult. A második világháború
legsötétebb időszakában jelent meg A hajnal
emberei című történelmi regényének két kötete, amely a reformkor „szabadságeszmékért
harcoló” hőseinek, id. Szász Károlynak és ifj.
Wesselényi Miklósnak, valamint harcostársaiknak állít emléket, példaként idézve őket
kortársai számára. Regényéért Baumgartendíjjal és a Corvin-koszorúval tüntették ki.
A második világháború után, ismét egy
válságos történelmi helyzetben, Berde Mária
– súlyosbodó betegsége ellenére – bekapcsolódott az újra kisebbségi helyzetbe került erdélyi magyarság irodalmi életébe. Az
újonnan alapított Dolgozó Nő főszerkesztőjeként novellákat, nyelvművelő cikkeket közölt 1949-ben bekövetkezett haláláig. Az
élete utolsó éveit Kolozsváron töltő írónőt a
Házsongárdi sírkertben temették el – hangzott el Szebeni Zsuzsa ismertetőjében.
Az említett címek mellett irodalmi, szerkesztői munkásságának sokkal hosszabb a
jegyzéke, ami verses, novellás, színdarabos
köteteket, a román, angol német szerzők műveinek fordítását, a szerkesztésében megjelent mesegyűjteményeket foglalja magába.
Befejezésül a tárlat kurátora által a Szabó
Magdától kiválasztott idézet következik,
amely az írótárs érzékenységével és éleslátásával fogalmazza meg Berde Mária költő és
írói munkásságának lényegét, aki vásárhelyi
kötődése és szerepe révén a mi közösségünkben nagyobb érdeklődésre, népszerűségre tarthatna számot. „Ő volt az a prózaíró, akit
Nyugaték vártak, az alkotó, aki (…) nem fél
a tabutól, nem ismer se faji, se vallási előítéletet. A történelem bűne, hogy az én nemzedékem a háború után minden muzsikaszavú
tökéletességet gyanakodva szemlélt: túl szép
volt, geometriai, kerek. (…) tehetsége Isten
kegyelme, Erdélynek és minden magyarnak
adomány.”
Aki többet szeretne megtudni Berde Máriáról, egy kirándulással összekötve látogasson el a marosvécsi kastélyba (naponta 10-17
óra között látogatható). A Berde lányokról
szóló, korabeli fotókból, dokumentumokból
összeállított tárlat mellett a Kemény János
alakját idéző múlt évi kiállítás is megtekinthető.
Szebeni Zsuzsa tárlatbemutatója, a kiállított dokumentumok és Kuti Mártának a
Szentségvivők című könyvhöz írt előszava
alapján (Mentor Kiadó, Marosvásárhely,
1999) összeállította
Bodolai Gyöngyi
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Rövidnadrágdivat

A modern hölgyek egész évben szívesen viselik a rövidnadrágot, mely
kényelmessége és lezsersége miatt
főleg nyári melegben közkedvelt.

Casoni Szálasi Ibolya

Az örökzöld, lezser szabású, majdnem
térdig érő BERMUDÁK – melyek kezdetben kizárólag férfistrandnadrágok formájában voltak jelen – ismét a topon vannak, és
elegáns változatai a női ruhatár közkedvelt
darabjává váltak. Vékony kötött anyagból,
farmerből, szövetből, bársonyból, őzbőrből
készülnek a legdivatosabb példányok.
A MINIRÖVIDNADRÁGOK is még
mindig divatosak, viszont ezúttal a magasított derekú változatok, amelyek időnként
félfűzőszerű felsőben végződnek. Ez a fajta
rövidnadrág jól talál a sportos, a casual, valamint az elegáns és business stílussal is.
A 2018-as meleg szezon egy divatújdonságát a különböző szélességű MANDZSETTÁVAL ELLÁTOTT RÖVIDNADRÁGOK
képezik. Ezeknek a bő vagy szűk, rövid
vagy hosszú daraboknak a mandzsetta bizonyos szigort és eleganciát kölcsönöz.
A TÉRDIG ÉRŐ RÖVIDNADRÁGOK
sokféle változata is mindenféle stílussal
talál.
A tompa színű, klasszikus anyagokból készült, visszafogott díszítésű, középhosszú,

közepes bőségű KLASSZIKUS RÖVIDNADRÁGOK, melyek szintén mindig divatosak, már jó ideje a business stílus szerves
részét képezik, ha blúzzal, zakóval, pulóverrel viseljük. Ugyanakkor fogadásokra és ünnepi viseletre is alkalmasak.
Az idei nyáron a nem túl kényelmes és
praktikus, pizsamamintás pamutból vagy
vékony szaténből készült, lezser szabású PIZSAMA STÍLUSÚ RÖVIDNADRÁGOK
sajátos bájt sugároznak.
A SZOKATLAN SZABÁSÚ RÖVIDNADRÁGOK idei számtalan, eredeti, rendhagyó változata a divattervezők mesterművei.
Az ESTÉLYI RÖVIDNADRÁGMODELLEK régóta egyenrangúak az esti imázs
megalkotásához használt ruhákkal, szoknyákkal, nadrágokkal, blúzokkal. A divattervezők idén is számtalan új, eredeti
változattal lepték meg a divatkedvelő hölgyközönséget.
Az immár klasszikussá vált FARMERANYAGBÓL KÉSZÜLT RÖVIDNADRÁGOK is – a farmernadrághoz hasonlóan –
univerzális ruhadarabnak számítanak, mivel
majdnem mindennel és sokféle stílussal találnak, így könnyen megoldják az örökös
„mit vegyek fel” dilemmát.
Az elegáns, stílusos, nőies BŐR RÖVIDNADRÁGOK is az idei divat egyik élvonalbeli darabját képezi, és idén nagy
népszerűségnek örvendenek.

Cicagondok

Ennyi az egész

Az időskort, ami ritkán olyan békés, boldog
és nyugodt, ahogy a reklámokon látható, sokféleképpen lehet megélni, attól függően, hogy
életünk nagybetűs kísérői, a Szeretet és a
Gyűlölet, a Remény és a Közöny, a Lemondás
és a Cselekvés közül kit engedünk közel magunkhoz. Bár egyik írása szerint a Közönyre
esett a választása, a 90. életévébe lépett
Radványi Hajnal valójában a cselekvés útját
választotta. Azon túl, hogy évekig volt a Magányosok Klubjának, jelenleg pedig a Máltai
Szeretetszolgálatnak a krónikása, újra összeállított egy fekete-fehér csíkos köntösbe öltöztetett kis kötetet, szám szerint a
kilencediket, ami versben, prózában, párbeszédes formában megfogalmazott gondolatait
tartalmazza. Bár kénytelen együtt élni a magánnyal, és át kellett élnie a legnagyobb tragédiát, ami egy anyával megeshet, fiának az
elvesztését, az írás számára lehetőség megélni
a jelent, úgy ahogy kell, mert véleménye szerint „ez a legnagyobb művészet,/ mit megtehet az ember/”. A múltról pedig így vall: „A
múltad/ egy színes gomolyag./ Dugd vissza a
zsákba,/ Ne bolygasd,/ Ne sirasd!”.
A könyv bemutatója népes közönséget vonzott a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia tanácstermébe.
– Hajni néni ismét összeterelt bennünket –
köszöntötte a jelenlevőket a rendezvény házigazdájaként Baricz Lajos plébános. Majd elmondta, hogy az élet nem azért van, hogy az
elmúlása fölött sopánkodjunk, hanem azért,
hogy szeretetben tegyünk, alkossunk, szeretettel szóljunk embertársainkhoz. Ezt vallja a
szerző is, aki egyszerű és szívhez szóló gondolatait fogalmazta meg a 36 verses és tíz
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rövid prózai írásban és egy jelenetben. Mindenik versnek lelki töltete van, érzelem és értelem kettősségére épül – hangzott el a
méltatásban, amit konkrét példákkal is aláhúzott a rendezvény vendéglátója.
Érdeklődésére a szerző írásainak születéséről beszélt, ahogy a „lélek rezdülései betűkbe
bújnak”, és „nyelve hegyén bizseregnek a szavak”.
Aki megveszi a kötetet, az egyben jótékonysági gesztust tesz, hisz az eladásából
származó jövedelmet a Máltai Szeretetszolgálat javára ajánlotta fel a szerző, mondta Szász
Anikó, a könyv szerkesztője. Hozzászólásában kiemelte, hogy Radványi Hajnal történeteit azért jó olvasni, mert egy olyan
életformáról mesélnek, amelyet az idősebb olvasóknak jólesik átélni. Gazdag tematika,
szép nyelvezet, mély lírai átélés, őszinte emberi kitárulkozás – foglalta össze véleményét
a kötetről, majd többek között a szerzőnek a
vers szerepéről írt sorait idézte:
„A vers nekem egy vékonyka ág, /amibe
megkapaszkodom,/ Nem sírok, de alkotok…”/.
A könyvbemutatón felszólalt Tóth Béla, a
Marosvásárhelyi Rádió szerkesztője, aki kiváló interjúalanynak nevezte a szerzőt.
Radványi Hajnal verseiből Pollák Erzsébet,
Pataki Ágnes, Baranka Katalin és Gödri Bernadett adott elő néhányat, a rendezvény jó
hangulatához
a
marosszentgyörgyi
Kolping Család énekkara és citerásai járultak
hozzá.
Az Ennyi az egész című kötet a Garabontzia Kiadó gondozásában jelent meg Brejan
Mihaela támogatásának köszönhetően.
(bodolai)

Ember és állat harmóniája

Augusztus 8-án a cicakedvelők ünnepelték világszerte kedves, doromboló
barátjukat. A világnap eredeti célja
felhívni a figyelmet a kóbor macskák
növekvő számára, és bátorítani örökbefogadásukat, amely révén nemcsak
egy kisállat életét tehetik jobbá az
emberek, hanem saját életükben is
számtalan pozitív változást indíthatnak el.

Szer Pálosy Piroska

A macskák világnapjának megtartását
2002-ben Dél-Afrikában kezdeményezték. A
világnap alkalmából cicatartó olvasóink kér-

A cicák világnapja

déseit továbbítottuk dr. Szabó Zsuzsa-Andreának, az Assisi Vet állatorvosi rendelő szakemberének. A
legszélesebb témaköröket egy tinédzser érintette, aki utcán talált
cicából vált kedvencüket, a Remus
nevet viselő kandúrt szeretné felelősségteljes gazdaként gondozni.
– Milyen gyakran kell állatorvoshoz vinni egy lakásban tartott
macskát?– kérdezte Talán Vanda.
– Egészséges, felnőtt macskák
esetében évente, idős cicáknál
pedig 3-6 havonta szükséges állatorvosi vizsgálatra, ellenőrzésre jelentkezni. Ilyenkor alapos fizikális vizsgálat
után megkaphatják az aktuális védőoltásokat, de fény derülhet az esetlegesen fennálló
betegségekre is. Ezenkívül minden olyan
esetben ajánlott állatorvoshoz fordulni, amikor a cicán a megszokottól eltérő tüneteket
– hányás, hasmenés, bágyadtság, étvágytalanság stb. – észlel a gazda – mondta a szakember.
– Mit a teendő, ha a macskánk túlsúlyos?
– teszi fel a kérdést a fiatal gazdi.
– A már elhízott, túlsúlyos kedvencünk lefogyasztása csak nagyon óvatosan, orvosi segítséggel, előre kidolgozott terv alapján lehet
sikeres.

Általánosságban elmondható, hogy a fogyási tempó akkor megfelelő, ha hetente 1,5–
3%-kal csökken a testtömeg. A heti
ételadagot nagyon óvatosan kell mérsékelni,
célszerű csökkentett energiatartalmú (light
vagy weight controll jelzővel ellátott) tápot
választani. Házi koszt esetén értelemszerűen
csökkenteni kell az adagot, de éheztetni, koplaltatni nem szabad, az kimondottan veszélyes. Ne etessük túl a cicát, így megelőzhető
az elhízása, és ezáltal elkerülhetők az emberhez hasonlóan jelentkező szív -és érrendszeri
megbetegedések, ízületi bántalmak, cukorbetegség, emésztőrendszeri és hormonális rendellenességek.
– A lakásban tartott cicát milyen időszakonként féregtelenítsük és mivel?
– Kölyökcicákat kezdetben kéthetente kell
féregteleníteni 3 hónapos korukig, majd negyedévente (de minimum félévente) széles
hatásspektrumú készítménnyel (oda kell figyelni a testsúly szerinti adagolásra). Felnőtt
macska esetén (függetlenül attól, hogy lakásban tartott-e vagy kijáró) alkalmazhatunk
nyakra cseppentős spot-on készítményt (Advocate) vagy tablettát is (Cestal Cat, Drontal
Cat, Milbemax).
– Melyik a legjobb cicaeledel?
– Mindenekelőtt az a legfontosabb, hogy
ne dőljünk be a reklámoknak, közel sem biztos, hogy az a legjobb, amit nap mint nap a

televízióban látunk. Ha száraz eledel mellett
döntünk, válasszunk jó minőségű, legalább
közép árkategóriás tápot, az igazán jó táp
adalékanyagmentes, és ezt a külső csomagoláson egyértelműen feltüntetik (Happy Cat,
Royal Canin, Iams stb.).
Fontos továbbá, hogy minden új tápot
fokozatosan, kb. egy hét alatt kell bevezetni.
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Kettős méhből születtek ikrek

Nyolcvanegyedik nyelvlecke

Falunevek tarka világában

változtatásokon mentek keresztül Kárpát-medencei falvaink, főleg ami a nevüket illeti.
Egy távolabbi kedves településsel
kezdem a felsorolást. Az egykori Jugoszlávia közepe táján, nem messze
Belgrádtól, van egy magyar falu – Torontálvásárhely, aminek szerb neve:
Debaljaca. Amikor először találkoztam
könyvcímként leírt nevével, még így jelent meg hivatalos magyar neve: a debeljácsai református templom története.
Szűkebb hazánkban, a mai Maros
megyében is érdekesen jelennek meg –
akár tudatos történelemformálással –
faluneveink fordításokban. Oláhdellő
neve Dileu Vechi, mintha az lenne a régebbi, az őshonos, míg Magyardellő
Dileu Nou, holott egyszerre említik őket
az első írásos emlékekben 1344-ben.
Még szemléletesebb a Szászrégen
közelségében elterülő két Bölkény elnevezése. Úgy száz éve (egész pontosan decemberben lesz száz éve) jelent
meg először így: Alsóbölkény, mert
addig Magyarbölkény volt a neve.
(Egyesek még száz év után is így
mondják.) Hadd fejezzük be a pillanatfelvételnyi névtörténetet éppen a
Szászrégen mellett lévő falvakkal,
amelyek nevükben történelmet hordoznak: Petele neve németül Birk (habár
az egykor ott élt szászok mind elvándoroltak). A mellette fekvő Magyarbölkény neve németül: Ungarisch-Birk, és
a fölötte elterülő Oláhbölkény (ma hivatalosan Felsőbölkény) német neve
Wallachisch-Birk. Bizony, így éltek
egymás mellett századokon át békességben mifelénk szászok, magyarok és
románok, s erről olyan szépeket mesélnek ősi, eredeti faluneveink.

ötvös József

Megyei napilapunk Mi lesz veled,
Poklos-patak? címmel részletes szaktanulmányt közölt pár nappal ezelőtt
városunk vízszabályozásáról. A kimerítően részletes íráshoz a címlapra került egy vízrajzi térkép az érintett
települések és patakok feltüntetésével.
Kedvemre valóan mindegyik patak,
folyó és település neve magyarul, mert
nekünk, itt élő magyaroknak szólt a
szakszerű ismertető. Csak egyetlen
szépséghibán akadt meg a szemem: a
Marosvásárhely és Koronka közötti kis
település nevén – Kisbodon. Valóban
írták egykor Kisbodonnak, 1521-ben
egy kolozsmonostori hiteleshelyi jegyzőkönyvben, de a köztudatban már
régóta Hagymásbodonként szerepel.
Számunkra, régi vagy frissen érkezett vásárhelyiek számára ismerős a
név, hiszen már 1645-ben az arra
járók a Bodoni úton mentek haza.
Nekem a falunév kis jelzőjén akadt
meg hirtelen a szemem. Az előnévre
természetesen szükség van, mert úgy
40 km-re létezik egy másik Bodon: Mezőbodon, aminek az ott elemi iskolába
járt, görögkatolikus papcsaládban nevelkedett fiúról adták mai román
nevét: Papiu Ilarian. A Kisbodon
akkor lenne logikus, ha létezne valahol
Nagybodon, de ismereteim szerint
csak Mezőbodon van és a Marosvásárhely mellett szorosan meghúzódó
Hagymásbodon, amit románul Budiu
Micként tartanak számon. Krónikás
feljegyzésből tudunk még egy Bodon
nevű településről valahol Pest megyében, de az a falu az idők során eltűnt.
Éveken át sokféle változáson, huncut
Egy svájci születésű
francia filozófus, író,
a felvilágosodás
kiemelkedő alakjának
családnevét és egyik
szentenciáját idézzük
a fősorokban.
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Jennifer Ashwood és tűzoltó férje decemberben
tudta meg, hogy ikreket várnak. A nő méhének valamiféle rendellenességére januárban figyeltek fel,
majd februárban derült ki, hogy kétszarvú méhe
van, a gyerekek pedig külön fejlődnek a két szárnyban. A nők, akiknek – veleszületetten – ilyen
méhük van, gond nélkül teherbe tudnak esni, némileg azonban magasabb náluk a vetélés kockázata, és általában egyszerre csak egy gyereket
hordanak ki, nem kettőt.
Az Anglia délnyugati részén, Cornwallban élő
szülőknek az ikrek előtt már volt egy nyolcéves
kislányuk, Millie. A nő akkori terhességénél nem
vették észre a ritka rendellenességet.
Az ikrek május 6-án jöttek világra, két hét múltán engedték ki őket a kórházból, mert besárgultak.
Azóta mindketten jó egészségnek örvendenek, és
Jennifer Ashwood elmondása szerint nővérük is kezd
megbékélni azzal, hogy nem egy, hanem rögvest két
kistestvére született. Világszerte eddig kevesebb mint
száz hasonló terhességet jegyeztek fel. (MTI)
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A gyerekeket, egy kisfiút és egy kislányt, név
szerint Poppyt és Pirant a terhesség 34. hetében segítették világra császármetszéssel. Anyjuknak úgynevezett kétszarvú vagy szív alakú méhe van, a
magzatok teljesen külön, saját magzatburokban és
méhlepénnyel fejlődtek.
A terhesség úgy jöhetett létre, hogy mindkét
részbe jutott egy petesejt és mindkettő megtermékenyült. Elképzelhető, hogy ugyanakkor, de az is,
hogy pár nap eltéréssel.
A 31 éves anya elmondta: rendkívül ritka, hogy
valakinek gyakorlatilag két méhe legyen, de az
még inkább, hogy mindkettőbe jusson petesejt, és
mindkettő megtermékenyüljön, majd külön-külön
fejlődjön, szinte csoda.
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Rendkívül ritka terhesség után születtek
ikrei egy brit nőnek. Jennifer Ashwoodnak
gyakorlatilag két méhe van, a gyerekek
külön-külön fejlődtek bennük. Orvosok
szerint egy ilyen várandósság ötszázmillióból egyszer fordul elő.
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Az idén is elkerüli Maros megyét
a székely körverseny

Számos újítás jellemzi a 12.
kiírásához érkezett Székelyföld Kerékpáros Körversenyét. Közöttük azonban nem
található, amit a Székelyföld
Maros megyei részén élők régóta várnak. A mezőny az
idén sem jut el Maros megyébe.

A rendezvény a korábban megszokott három nap helyett idén
négynapos lesz, először indul és érkezik mezőnyszakasz Sepsiszentgyörgyre. A szervezők magasra
tették a lécet. A prológ és a kastélyetap ugyan a sprintereknek kedvez,
de a királyetappal kezdődően a verseny inkább a hegymenőket hozza
helyzetbe.
A körverseny Sepsiszentgyörgyön csapatbemutatóval, majd egy
5,3 km-s prológgal kezdődött kedden este. A verseny történetében
először került sor kizárólag Háromszéket érintő szakaszra, a Sepsiszentgyörgy – Kovászna –
Kézdivásárhely – Sepsiszentgyörgy
– Hatod-tető – Barót – Miklósvár –
Sepsibölön – Sepsiszentgyörgy útvonalon. A szakasz lapzárta után zárult. Ma a boly Háromszékről indul,
az Olt völgyén észak felé, majd a
marosfői vízválasztón áthaladva
Gyergyószentmiklósról a Libán-te-

tőnek fordul, és a Küküllőbe torkolló Sikaszó mentén Székelyudvarhely a célállomás. Pénteken
kerül sor a királyetapra, amikor a
Hargita háromszori megmászása a
feladat. Előbb a Bucsinon, majd a
Libánon, végül a Tolvajoson kell átjutni a túloldalra. Székelyudvarhely
– Kalonda-tető – Parajd – Bucsintető – Gyergyószentmiklós – Libántető – Cekend-tető – Szentegyháza
– Tolvajos-tető – Csíkszereda a
részletes útvonal. Az utolsó szakaszt két félszakaszra osztották. Az
elsőn egyéni időmérő futamon
vesznek részt a kerékpárosok a büdösfürdői úton, majd Csíkszereda
körüli hurok következik, a befutó
előtt több háztömb körüli körrel.
A sok újítás mellett azért a hagyományos vonatkozások is fontosak maradtak. A megkülönböztető
mezek a tavalyiak, mindössze a sorrendben állt be némi változás. Idén
először az éllovasnak járó mez a
piros-fekete Székelyföld lesz, hiszen Csíkszereda önkormányzata
mellett az esemény fő támogatói
Kovászna és Hargita Megye Tanácsa, valamint Sepsiszentgyörgy,
Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós és Kézdivásárhely. A legjobb hegymenőnek járó, tavaly óta
ezüstszínű mez a Csíkszereda, a

pontverseny éllovasa által viselt narancs-fekete mez pedig az Ing Service, a 23 év alatti legjobb
versenyző megkülönböztető kék
mez pedig a Tusnád nevet viseli. A
legjobb magyar versenyzőnek a
Magyar Turisztikai Ügynökség támogatta zöld mez, a legjobb romániainak pedig a Ciuc Radler sárga
meze jár, a csapatverseny éllovasának pedig a koromfekete Salvator.
Ebben az évben a díjak összértéke
14 ezer euró.
A versenyen 12 csapat állt rajthoz: Team Novák (Románia), Team
MS Tina – Focus (Románia), Kőbánya Cycling Team (Magyarország),
Destil-Parkhotel Valkenburg (Hollandia), Apple Team (Kazahsztán),
Bukaresti Steaua (Románia), UVTDevron West Cycling Team (Románia),
Kontent
DKSI
(Magyarország),
Epronex-Bike
Hungary (Magyarország), Wohnbefinden Graz Arbö (Ausztria),
ARBÖ Headstart on Fahrrad
(Ausztria), Moldova Köztársaság
válogatottja.
A prológ eredményei: 1. Daniel
Crista (Románia) 6:58 perc. 2. Nicolae Tarnoviţchi (Team Novák,
Moldovai Közt.) +5 mp. 3. Olekszandr Prevar (Team Novák, Ukrajna) +8 mp.

Még egy érem Késely Ajnának

Késely Ajna bronzérmet nyert kedden 1500 méter
gyorson a glasgow-i úszó-Európa-bajnokságon.
A 16 éves magyar versenyző, aki gyakorlatilag
végig a harmadik helyen tempózott, 16:03:22 perces,
hatalmas egyéni csúccsal csapott célba. Eddigi legjobbja 16:11:25 volt. A délutáni program a leghoszszabb táv női döntőjével rajtolt, s ahogyan arra
számítani lehetett, az olasz Simona Quadarella és a
német Sarah Köhler diktálta a tempót, Késely pedig
nagyjából egy testhosszal mögöttük úszott. A táv felénél a két rivális ellépett, de Késely magabiztosan
őrizte a dobogós helyét. A végén már csak az volt kérdés, hogy Késely mennyit farag egyéni legjobbjából,

Nyíltvízi úszó-Eb

végül több mint nyolc másodperccel jobbat úszott,
mint tavaly, a Netanyában rendezett junior Európa-bajnokságon.
„Ez sokkal jobban esett, mint tegnap reggel. Próbáltam nem menni az olasszal és a némettel, de belülről
végig azt éreztem, mennyire jó lenne tartani velük a
lépést. Ugyanakkor tudtam, akkor nem maradna erőm
a végére. Nagyon örülök az éremnek, de annak még
jobban, hogy nyolc másodpercet tudtam javítani az
egyéni csúcsomon” – mondta Késely, aki második
érmét szerezte a skót nagyvárosban zajló kontinensviadalon az után, hogy szombaton 800 méter gyorson
második lett.

Forrás: Nemzeti Sport

éves veszprémi sportoló a folytatásban előbb fej-fej mellett haladt a
francia Axel Reymond-nal, majd
ismét több mint egy testhossz
előnyt szerzett, és ezt magabiztosan
megőrizte a célba érkezésig, riválisának nem volt esélye az élre kerülni.
Rasovszky két évvel ezelőtt 10
kilométeren junior világbajnok volt,
tavaly és idén is több világkupaversenyen volt dobogós a felnőttek között, de az 52:38.9 perces
eredménnyel megnyert felnőtt Európa-bajnoki cím pályafutása eddigi
legnagyobb sikerének számít.
A másik magyar induló, Székelyi
Dávid előbb a 18., majd féltávnál a
14. volt, az utolsó 1250 métert ki-

A marosvásárhelyi
Kiss Abigél, Gál
Imola Katalin tanítványa bronzérmet szerzett a 8 évesek
nagyváradi rapidsakkEurópa-bajnokságán.
Jól szerepelt MihneaIonuţ Ognean, Barátosi József tanítványa
is, aki a villámsakk kategóriában az 5. helyen végzett. Ugyanő a
18 évesek nemzeti
csapatával a 6. helyet
szerezte meg. ArianaRoxana Ciocan a 12
évesek lánycsapatával
4. lett.
Dicséretesen szerepeltek a marosvásárhelyi ISK alábbi
sakkozói is: Kiss
Hanna, Farcádi Hunor,
Vîlcu Matei, Horváth
Szombathy Vilmos,
Donici Maier David,
Molnar Mihai, Mărginean Bogdan.
A nagyváradi Európa-bajnokságon 17 ország mintegy 400 ifjúsági és
gyerek sakkozója indult.

Aláírt a VSK-hoz
Goran Martinič

Aláírta a szerződését a marosvásárhelyi VSK férfikosárlabda-csapatához Goran Martinič. Az
eseményt a szakosztály Facebookoldalán megosztott videó is rögzíti.
A szerződés megkötése történelmi
esemény az idén alakult új klub történetében, hisz a Martiničcsal kötött
szerződés az első, amelyet idegenlégióssal köt meg a klub bármelyik
szakosztálya.
A montenegrói születésű Goran
Martinič azonban csak névlegesen
idegenlégiós, valójában rengeteg
szállal kötődik Marosvásárhelyhez.
Nem csupán azért, mert éveket húzott le a megszűnt Maros KK színeiben, amellyel bajnoki döntőt is
játszott, hanem mert a családja is

ideköti, innen választott magának
élettársat, és a városban kíván hoszszú távon is letelepedni.
Martinič az a kosárlabdázó, aki
körül a marosvásárhelyi férfikosárlabda feltámasztását tervezik a
tetszhalálából. A VSK eddig hat
marosvásárhelyi játékos aláírását
szerezte meg, akikhez hetedikként
csatlakozik most Martinič. A szakvezetés, Szászgáspár Barnabás
technikai igazgató és George Trif
edző még két légióst szeretne hozni
a csapathoz az első idényben, amikor a feljebb lépést tűzték ki célul.
Hogy pontosan mire is lesz szükség, az augusztus 14-én derül ki,
amikor a sportági szövetség véglegesíti az indulók listáját, az értékcsoportokba sorolást és a bajnoki
programot.

A labdarúgó Bajnokok Ligája 3.
selejtezőkörének első mérkőzésén a
magyar bajnok Székesfehérvári
Mol Vidi FC 1-1-es döntetlent ért el
a svéd aranyérmes Malmö FF otthonában.
A Vidi először a hetedik percben
ment át a hazai térfélre úgy, hogy
helyzet lett belőle, ám Lazovics
passzát Scsepovics nem tudta gólra
váltani. Négy perc múltán Antonsson került ziccerbe, csak azzal nem
számolt, hogy Kovácsik bravúrokra
képes. A folytatás enyhe svéd fölényt hozott, de a módfelett higgadtnak tetsző Vidi egyáltalán nem
játszott alárendelt szerepet, amikor
nők, Európa-bajnok:
csak mód nyílt rá, a hazai kapu felé
————————————— vette az irányt. A Malmőnek azért
Sharon van Rouwendaal 56:01.0 volt lehetősége a gólszerzésre, nem
perc
is kevés, de Antonsson a második
2. Leonie Antonia Beck 56:17.8
nagy
helyzetét is elpuskázta.
3. Rachele Bruni 56:49.7
Kiegyensúlyozottan kezdődött a
(MTI)

második félidő is, de aztán Christiansen akadálytalanul jutott a Vidi
kapujának előteréig, és előnyt szerzett csapatának. A Vidi azonban
nem roppant össze, és Lazovics kapufája után Negónak sikerült
egyenlíteni, és mivel több gól nem
esett, maradt az 1-1. Visszavágó
jövő kedden Felcsúton.
A labdarúgó Bajnokok Ligája 3.
selejtező köre első menetében: Asztana (kazah)-Zágrábi Dinamo (horvát) 0-2, Qarabag (azeri)-BATE
Boriszov (fehérorosz) 0-1; Malmö
FF (svéd)-Székesfehérvári Mol
Vidi 1-1, Slavia Prága (cseh)-Dinamo Kijiv (ukrán) 1-1, Standard
Liege (belga)-Ajax Amszterdam
(holland) 2-2, Belgrádi Crvena
Zvezda
(szerb)-Nagyszombati
Spartak (szlovák) 1-1, Benfica
Lisszabon (portugál)-Fenerbahçe
(török) 1-0.

Rasovszky Kristóf aranyérmes 5 kilométeren

Rasovszky Kristóf aranyérmet
nyert szerdán 5 kilométeren a nyíltvízi úszók skóciai Európa-bajnokságán.
Szerda reggel verőfényes napsütés köszöntött Glasgow-ra és környékére, majd egy órán keresztül
heves esőzés következett. A nyíltvízi úszók 5 kilométeres versenyét
végül száraz időben rendezték
meg. A Loch Lomond vize mindössze 17 fokos volt, de az indulók
dolgát megkönnyítette a neoprén
ruha.
A rajt után Rasovszky a 24 tagú
mezőny élére állt. Az első időmérési
pontnál (1,25 kilométer után) két
másodperccel, féltávnál azonban
már csak két tizeddel vezetett. A 21

Kiss Abigél Európa-bajnoki
bronzérmes
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lencedikként kezdte, és végül tizedik lett.
Csütörtökön 10 kilométeren Rasovszky, Székelyi, Huszti Dávid,
Novoszáth Melinda, Sömenek
Onon Katalin és Olasz Anna, szombaton a Huszti, Novoszáth, Olasz,
Rasovszky összeállítású vegyesváltó, vasárnap pedig 25 kilométeren Rasovszky, Székelyi, Olasz és
Sömenek képviseli a magyar színeket.
A Skóciában és Berlinben zajló
multisport-Európa-bajnokságon ez
a negyedik magyar aranyérem,
mivel korábban Milák Kristóf és
Kapás Boglárka a medencés úszók
200 méteres pillangó számában, a
tornász Dévai Boglárka pedig ugrásban győzött.
Eredmények, 5 km:
férfiak, Európa-bajnok:
—————————————
Rasovszky Kristóf 52:38.9 perc
2. Axel Reymond (Franciaország)
52:41.7
3. Logan Fontaine (Franciaország)
52:44.4
...10. Székelyi Dániel 53:12.5

Bálint Zsombor

újabb idegenbeli döntetlent
harcolt ki a Vidi
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Törvénysértés lett
a pszichológiai vagy szexuális zaklatás

3.000 és 10.000 lej közötti bírsággal sújthatják hétfőtől a zaklató magatartást, a szexuális
vagy pszichológiai zaklatást, miután a nők és
férfiak közötti esélyegyenlőségről szóló törvényt közzétették a Hivatalos Közlönyben.

A törvény értelmében mind köz-, mind magánterületen tilos a fentebb felsorolt tetteket elkövetni.
A bírságot abban az esetben lehet kiszabni, ha a tett
körülményei miatt nem minősül bűncselekménynek.
A törvénysértést a belügyminisztérium kötelékébe
tartozó rendőrök, csendőrök, határrendészek, illetve a
helyi rendőrök állapíthatják meg.
A törvényben szereplő meghatározás szerint zaklatás
alatt értendő „a személy nemével kapcsolatos nemkívánatos viselkedés, amelynek tárgya vagy eredménye
az érintett személy méltóságának megsértése és megfélemlítő, ellenséges, megalázó, degradáló vagy sértő
környezet létrehozása”.

Szexuális zaklatás „a szexuális felhangú verbális
vagy nonverbális nemkívánatos viselkedés, amelynek
tárgya vagy eredménye az érintett személy méltóságának megsértése és megfélemlítő, ellenséges, megalázó,
degradáló vagy sértő környezet létrehozása”.
Pszichológiai zaklatás alatt értendő „minden nem
helyénvaló viselkedés, amely adott időszakban történik, ismételten, fizikai megnyilvánulás, szóbeli
vagy írásbeli közlés, gesztus vagy más olyan szándékos tett formájában, amely sértheti valaki személyiségét, méltóságát, testi vagy lelki épségét” – áll a
jogszabályban.
A törvénytervezetet döntéshozó kamaraként fogadta
el a képviselőház 214 támogató és nyolc ellenző szavazattal, tíz tartózkodás mellett. Klaus Iohannis államfő augusztus másodikán hirdette ki a törvényt.
(Mediafax)

Konkurenciát kap Nagy-Britanniában az Uber

Konkurenciát kap Nagy-Britanniában az Uber.
Az Ola indiai taxiszolgálat egy hónapon belül
megkezdi működését Dél-Walesben, majd
Manchesterben, és szerdán ismertté vált tervei szerint az év végére szerte az országban
jelen lesz.

A bengalurui székhelyű vállalatot 2010-ben alapította a most 32 éves Bavis Agarval. Jelenleg az Ola
India egyik legstabilabb technológiai vállalkozása, befektetői között van Ratan Tata milliárdos iparmágnás,
valamint a Softbank japán technológiai konglomerátum. Száztíz indiai városban működik 125 millió felhasználóval, megelőzve az Ubert a szubkontinensen,
ahol az amerikai cég a piac kevesebb mint harmadát
uralja. Az Ola elsőként tette lehetővé Indiában, hogy
riksát és motorkerékpárt is rendelhessenek a felhasználói. Később az Uber is követte a példát.
Az Ola külföldön elsőként Ausztráliában jelent meg,
Nagy-Britanniában azonban nehéz dolga lesz az Uber
kiszorításával. Dacára a londoni tömegközlekedést irányító városházi szervezettel, a Transport for Londonnal (TfL) folytatott bírósági harcának, az Uber
kocsirendeléshez szükséges mobiltelefonos alkalma-

Forrás: TNW

zását több mint 3,6 millióan töltötték le a brit fővárosban, sofőrjeinek száma pedig eléri a 45 ezret.
Nem úgy, mint az Uber, az Ola Nagy-Britanniában
lehetővé fogja tenni, hogy felhasználói hagyományos
taxit is rendelhessenek.
Az Ubernek most először lesz komoly vetélytársa a
brit piacon. Az amerikai vállalat már 65 ország 600 városában van jelen, a világ legnépesebb országában, Kínában azonban 2016-ban bedobta a törülközőt.
Indiában viszont évi egymilliárd dolláros beruházással
akarja növelni jelenlétét. (MTI)

Napi háromszáz rendőr biztosítja a Sziget fesztivált

Naponta mintegy háromszáz rendőr biztosítja
a szerdán megkezdődött Sziget fesztivált,
amelyen a Budapesti Rendőr-főkapitányság
(BRFK) idén először bűnmegelőzési és pihenőpontot is nyitott.

Európa egyik legnagyobb fesztiválja rendőri szempontból is kiemelt feladat, ennek érdekében a BRFK
folyamatosan elemzi és értékeli a hasonló hazai és külföldi rendezvények tapasztalatait – mondta el a helyszínen tartott szerdai sajtótájékoztatóján Budapest
rendőrfőkapitánya.
Bucsek Gábor közölte: rendészeti, közlekedésrendészeti, bűnügyi, felderítői és bűnmegelőzési feladatokat egyaránt el kell látniuk; a terrorcselekmények
elhárítására például kamerarendszert telepítettek és a
gépkocsis behajtást akadályozó biztonsági elemeket
építettek ki.
A közlekedésrendészeti intézkedések során a BRFK
ügyel a környék lakóinak nyugalmára, igyekszik mozgásukat csak a lehető legkisebb mértékben korlátozni,
de úgy, hogy közben a vendégek minél gyorsabb kiés bejutását is biztosítsák – ismertette.

A terrorcselekmények megakadályozása mellett kiemelt figyelmet fordítanak az erőszakos, a vagyon elleni, valamint a kábítószerrel kapcsolatos bűnesetek
megelőzésére. Több rendőr a kilétét fedve, akár a Szigetre beköltözve igyekszik megakadályozni a zseblopásokat, a sátrak fosztogatását – árulta el, hozzátéve:
idén francia rendőrök is szolgálatot teljesítenek a Szigeten.
A rendőrök idén már kizárólag környezetkímélő,
elektromos rollerekkel, robogókkal, kisautóval, illetve
kerékpárokkal közlekednek a Sziget területén – hangoztatta.
Bucsek Gábor hangsúlyozta, hogy a BRFK jelentős
paradigmaváltást hajtott végre, az elmúlt években
„nyitott” a lakosság és a látogatók felé, idén pedig bűnmegelőzési pontot is nyitott.
A programhelyszínen többek között biztonságiövszimulátor, motoros szimulátor, kvízek, többnyelvű tájékoztató anyagok és pihenőpont várja a
fesztiválozókat, de lesz karaoke is, a bűnmegelőzési
ponton dolgozó rendőrök pedig a bűnesetek áldozatainak is segítséget tudnak nyújtani. (MTI)
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Tudatos vásárlással visszaszorítható
a nejlonzacskók használata

Az Európai Unió (EU) arra törekszik, hogy a tagállamokban eltűnjenek az egyszer
használatos nejlonzacskók, és
helyüket
környezetkímélő
csomagolási formák vegyék
át a vásárláskor.

Ehhez azonban az üzletláncok
mellett a lakosságra is szükség van,
hiszen az átállás csak a tudatos vásárlás elterjedésével lehet sikeres –
mondta Weingartner Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fenntarthatóságért
felelős államtitkára szerdán az M1
aktuális csatornán.
Az EU május 28-án tette közzé
az egyes műanyag termékek forgalmazásának szigorítására vonatkozó

javaslatát, amelyben azt szorgalmazzák, hogy a tagállamok ne csak
intézkedéseket tegyenek a műanyagok visszaszorítására, hanem konkrét korlátozó intézkedéseket is
dolgozzanak ki. Magyarországon
jelenleg a dokumentumban foglalt
elvárásokról az ágazati szereplők
bevonásával tárgyalnak – ismertette
az államtitkár.
Weingartner Balázs kiemelte,
hogy Magyarországon 2012 óta a
felére csökkent a nejlonzacskók
használata, a magyar emberek
évente körülbelül 90 darab egyszer
használatos nejlonzacskót használnak fel a vásárlásokkor, ez a szám
pedig megközelíti az EU által 2019
végére elvárt mennyiséget. (MTI)

A nagyváradi Szent László
Kollégium ősztől várja
egyetemista bentlakóit

Felvételit hirdet a nagyváradi
Szent László-plébánia keretében működő egyetemistakollégium.
A
Nagyváradon
tanuló katolikus egyetemisták lelki gondozására hozta
létre a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség a Nagyváradi
Római
Katolikus
Egyetemi Lelkészséget, melyet a diákok leginkább csak
NagyeL-nek rövidítenek.

Mint közismert, a városban több
felsőoktatási intézmény működik. A
magyar diákok körében a két legnépszerűbb egyetem a Partiumi Keresztény Egyetem, ahol 12 szak,
illetve a Nagyváradi Egyetem, ahol
több mint 100 szak közül lehet választani. Az előbbi esetében a képzés magyar nyelven zajlik, míg az
utóbbi inkább román nyelvű képzést biztosít a jelentkezőknek.
A nagyváradi Szent László-plébánia működtetésében az annak
udvarán található épületekben egy
32 férőhelyes, koedukált egyetemistakollégium található. A város
központjában lévő épületegyüttesben (Primăriei utca 9. szám) több
különálló lakrész van, a szobák 3-5
férőhelyesek. Mindegyik lakrésznek/szobának van fürdőszobája, két
konyha főzési lehetőséggel, egy tanulószoba kis könyvtárral és multifunkcionális nyomtatóval. Ami a
szobák berendezését illeti, a szükséges bútordarabok mellett minden
szobában van hűtőszekrény és mikrohullámú sütő. Továbbá a bentlakás fel van szerelve mosó- és
szárítógéppel. A kollégium teljes területén garantált a szélessávú internet-hozzáférés. Mindezért havonta
200 lejt fizetnek a bentlakók.
Az egyetemi lelkészség tagjai
minden hétfőn este találkoznak,
ilyenkor hitoktatásra, különböző
csoportos foglalkozásokra, egyéb
ifjúsági tevékenységekre kerül sor.
A vallásos nevelés mellett a lelkészség nagy hangsúlyt fektet az
egyetemisták képzésére, testi, szellemi fejlődésükre. Filmnézés, foci,
izgalmas előadások, beszélgetések,
fórumok, testileg, lelkileg, szelle-

mileg építő együttlétek: nemzeti és
Krisztus-központú megközelítésben.
A lelkészség tagjai minden évben
közös zarándoklaton vesznek részt
(Máriaradna, Máriapócs), ahonnan
lelki és közösségi élménnyel térnek
haza. De nem riadnak vissza a társadalmi munkától sem. Évente szemétgyűjtő akciót és más karitatív
jellegű rendezvényeket szerveznek.
Ezek közül is kiemelkedik a Bihar
megyei magyar nyelvű gyermekotthonok találkozója.
A kollégiumba minden év decemberében ellátogat a Mikulás, a
bentlakók kis ajándékcsomagokat
kapnak tőle. Ugyanakkor decemberben, tekintettel az adventi időszakra,
közös reggeli roráté
szentmisén vesznek részt. Januárban pedig sor kerül a házszentelésre, illetve a szobák szentelésére,
amit vidám együttlét követ.
A plébánia az idén is felvételit
hirdet a megüresedett kollégiumi
helyekre. A jelentkezéshez kézzel
írt önéletrajz, motivációs levél, illetve három rövid esszé szükséges
(max. 1-2 oldal terjedelemben), az
alábbiaknak megfelelően: 1. téma:
Hogyan beszélnél egy hitetlen barátnak/társnak a hitről?; 2. téma:
Írj képzeletbeli laudációt, amiről
szeretnéd, hogy rólad elhangozzon.
3. téma: Hogyan szeretnéd/képzeled
a szakoddal az Isten országát építeni? Mindenképp csatolni kell a
fenti dokumentumokhoz egy egyházi ajánlást (plébánostól/lelkésztől).
A jelentkezéshez a dokumentáció a szentlaszlo.varad@gmail.com
e-mail-címen igényelhető. A bentlakásba való jelentkezés határideje: 2018. szeptember 14. Az
elbírálásnál előnyt élveznek a
római katolikus vallású hallgatók,
de amennyiben marad üres hely,
lehetőség van elszállásolni más felekezetű diákokat is. Bővebb információk személyesen a Szent
László-plébánián (Nagyvárad, Primăriei utca 9. szám), illetve telefonon a 0259-431-652 számon
hétköznap 10-14 óra között.
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ lakóház telekkel Panitban, a 124.
szám alatt alkudható áron. Tel. 0752-164084. (9783)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0758-621-359.
(9791)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707-713.
(9791)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0755-873-628.
(9791)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (9741-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (9741-I)

„ezen nem lehet segíteni
van egy hely a szívben,
ami sosem lesz betöltve
egy űr
és még a legszebb pillanatok
és gyönyörű percek alatt is
mi majd tudni fogjuk
mi majd tudni fogjuk
jobban, mint bármikor
van egy hely a szívben,
ami sosem lesz betöltve,
és mi majd várunk és várunk
abban az űrben.”
(Charles Bukowski)
Ez egy olyan megemlékezés, amit nem e dátumra akarunk
megírni. Mert nem arra a szürreális napra emlékezünk, amelyen dr. HÓKA ANTAL volt marosvásárhelyi lakos hirtelen elbúcsúzott szeretteitől, hanem e nap előtti éveire. Tíz éve már
csak emlékezni tudunk a mosolyára, a frappáns humorára,
arra a pótolhatatlan férfira, aki a családjáért mindent örömmel
feláldozott. A Te helyed sosem lesz betöltve, Apuka. És mi ott
várunk, tudva, hogy vigyázol ránk, amíg újra nem találkozunk.
Szerető feleséged, Esztike és lányod, Tímea. (9816-I)

ELHALÁLOZÁS

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501.

(9694)

MINDENFÉLE

Fájdalommal tudatjuk, hogy

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

(9701)

KÉSZÍTÜNK TETŐT Lindab lemez-

13 órakor búcsúzunk a marosvá-

sárhelyi református temetőben.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (9820-I)

ből, cserépből, teraszt fából; bármi-

lyen

javítást

vállalunk.

0745-680-818, Csaba. (9706-I)

Tel.

VÁLLALUNK tetőfedést, cserépfor-

gatást, tetőjavítást, tetőkészítést (Lin-

dab-lemez),

bármilyen

munkát.

Garázstetőket is javítunk és készí-

tünk. Nyugdíjasoknak 20% kedvez-

mény. Tel. 0748-669-239, Mihály.

(9666)

VÁLLALUNK tetőkészítést, -javítást,
cserépforgatást, teraszkészítést, bár-

milyen javítást. Kedvezmény: 15%.

Tel. 0754-497-646, Attila. (9794-I)

VÁLLALUNK: ácsmunkát, cserépfor-

gatást, csatornajavítást, bármilyen

munkát. Tel. 0748-901-446. (9661)
SÜRGŐSEN

keresünk

megbízható,

komoly hölgyet, aki vállalná idős hölgy
gondozását Budapesten. Tel. 0723-855008. (9826)ű

TETŐFEDÉS cseréppel vagy Lindab

lemezzel, készítunk teraszt fából és

vállalunk bármilyen kisebb javítást.
Tel. 0749-798-244. (9836-I)

MEGEMLÉKEZÉS

A szeretet hosszútűrő, kegyes, és
mindent elfedez.

Szomorú szívvel emlékezünk augusztus

9-én

BARABÁS

BALÁZSRA (Öcsi) halálának első

évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szeret-

tei. (1832-I)

szül. Cseh

ben. Testvérei és azok családja.

2018. augusztus 10-én, pénteken

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

SZÁSZ GIZELLA

megpihent. Drága halottunktól

ket,

termopán

tudatjuk,

elhunyt. Temetése e hó 9-én 13

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műharmonikaajtókat,

szívvel

hogy drága testvérünk,

PETHŐ ÉVA

életének 63. évében csendesen

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

Megrendült

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk

mindazokkal, akik ismerték, tisz-

telték, hogy a szeretett nagynéni,

keresztanya, rokon, barát, szomszéd,

KALI ÁGNES

ny. udvarfalvi tanítónő

életének 93. esztendejében rövid,
súlyos betegség után örökre lehunyta szemét.

Önfeláldozó életének emléke szí-

vünkben él tovább.

Drága halottunkat 2018. augusztus 10-én, pénteken du. 3 órakor

búcsúztatjuk Székesen a családi
háznál, és református szertartás

szerint helyezzük örök nyuga-

lomra szerettei mellé a családi

sírba. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A család nevében unokahúga és
családja. (9828-I)
Megrendült

szívvel

tudatjuk,

hogy a drága jó édesanya, déd-

mama, nagymama és testvér,
SZÁSZ GIZELLA
szül. Cseh

a gyermekklinika
volt szakácsnője

e hónap 7-én megszűnt élni.

Drága halottunk temetése folyó
hó 9-én 13 órakor lesz a reformá-

tus temetőben. Leánya, Gizi,
unokái, dédunokái és a rokon-

ság. (9831-I)

órakor lesz a református temető(9831-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama és dédmama,
özv. BURJÁN LAJOSNÉ
szül. DOBOS MÁRIA
életének 88. évében csendesen
megpihent. Temetése augusztus
10-én, pénteken 14 órakor lesz a
református temetőben. Nyugodjon békében!
Gyászoló szerettei. (9830-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett apa, após, nagyapa és
dédnagyapa,
id. PARAJDI GYÖRGY
2018. augusztus 7-én elhunyt. Temetése 2018. augusztus 10-én,
pénteken 12 órakor lesz a marosváráshelyi katolikus temetőben.
Nyugodjon békében! (sz-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
após, sógor, rokon, szomszéd és
volt munkatárs, a szentháromsági születésű
id. SZOMBATFALVI CSABA
marosvásárhelyi lakos,
életének 68. évében átadta lelkét
Teremtőjének. Temetése folyó hó
11-én, szombaton 13 órakor lesz
a marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (sz-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet
mondunk
volt
osztályfőnökének és volt osztálytársainak, akik együttérzésükkel
enyhítették mély fájdalmunkat
fiam, PÉTERFY ISTVÁN tragikus
halála miatt. Hála mindazoknak,
akik utolsó útjára elkísérték,
sírjára
virágot
helyeztek.
Gyászoló szerettei. (9840)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A ROMARIS CÉG alkalmaz SOFŐRT trélerre és 8X4-es kamionra.
További információk a 0744-327-177, 0265/446-133-as telefonszámon. (20326-I)

A TRIPLAST KFT. SZEMÉLYZETET ALKALMAZ A TERMELÉSI OSZTÁLYÁRA. Az önéletrajzokat a cég székhelyén – Marosvásárhely, Dózsa György u. 197. szám – nyújthatják be, vagy
elküldhetik a következő e-mail-címre: hr@triplast.ro. Érdeklődni a
0742-147-717-es telefonszámon. (62554-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlunk: munkaszerződést meghatározatlan időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési
jegyeket. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel:
számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat
a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230as telefonszámon. (62556-I)
MAGÁNCÉG alkalmaz ASZTALOST, FARESTAURÁTORT, FÉNYEZŐT. Kezdők is jelentkezhetnek. Tel. 0722-786-111. (20349-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz KARBANTARTÓT, MÉSZÁROST és
a belesműhelybe SZEMÉLYZETET. Tel. 0744-644-026. (20401)

MAGÁNCÉG VÍZ-GÁZ SZERELŐT és SEGÉDMUNKÁST, KŐMŰVEST alkalmaz. Tel. 0722-415-169. (9688)
MAGYARORSZÁGRA, pékségbe keresünk DOLGOZÓKAT azonnali kiutazással. Tel. 0745-111-103. (20406-I)

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassó Megyei Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Szászrégeni ADÓ- ÉS Pénzügyi OSZTÁLY
Kényszervégrehajtó iroda
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám
tel./fax: 0265/512-591, 0265/512-592
Regisztrációs szám: ANSPDCP. 20008
26245/2018. aug. 7.

A Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
kényszervégrehajtó irodája
közli

Az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelyének (2) bekezdése értelmében nyilvános árverésen értékesítik az alábbi
adósok ingó javait.
Az árverésre 2018. augusztus 28-án 11 órától Szászrégenben, a Petru Maior utca
33. szám alatt kerül sor, az IDECIU57 és a 992857/2010/36538 számú végrehajtási
dossziék alapján.
Az értékesítendő javak listája a következő:
1. 45 literes, 23 kW-os, szilárd üzemanyaggal működő kazán, Woody 23 típus –
kikiáltási ár 1.311 lej.
75 literes, 45 kW-os, szilárd üzemanyaggal működő kazán, Woody 45 típus –
kikiáltási ár 630 lej.
A kikiáltási ár a becsült érték 100%-át képezi (I. licit).
2.
Mercedes
Benz
kamion
814D,
MS-07-LOW,
alvázszériaszám
WDB6740131K147638 – kikiáltási ár 8.000 lej.
A kikiáltási ár a becsült érték 50%-át képezi. (VI. licit).
3.
Dacia
Logan
Berlina
személygépkocsi,
azonosítószám:
UU1LSDEKH038577932, MS-30 EDY, piros színű –- kikiáltási ár 3.382 lej.
A kikiáltási ár a becsült érték 50%-át képezi. (V. licit).
4. Volkswagen LT 28 személygépkocsi, aznosítószám WV1ZZZDZYH32350, MS79-ZAL, kék színű – kikiáltási ár 15.810 lej.
A kikiáltási ár a becsült érték 100%-át képezi (I. licit).
5. Hajlítóprés – Abkant 63 tf – kikiáltási ár 20.878 lej.
Hidraulikus guillotine FGH 3300 – kikiáltási ár 17.784 lej,
A kikiáltási ár a becsült érték 100%-át képezi (I. licit).
6. PMC40/70Pedrollo kétcsatornás merülőszivattyú – kikiáltási ár 3.195 lej.
A kikiáltási ár a becsült érték 75%-át képezi (II. licit).
7. N1 CITROEN kisteherautó, azonosítószám VF7LA9HXC74397248, MS-12MGC, fehér, évjárat 2006 – kikiáltási ár 7.215 lej.
N1 FIAT kisteherautó, azonosítószám ZFA27000064074282, MS-11-WWD, fehér,
évjárat 2007 – kikiáltási ár 20.175 lej.
A kikiáltási ár a becsült érték 75%-át képezi (II. licit).

Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fent említett javakra,
hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen
és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637; az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, az ajánlattevők saját felelősségre tett
nyilatkozatát, hogy nem közvetítők, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben
részt vehessenek az árverésen.
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior
utca 33. szám alatt vagy a 0265-512-592-es telefonszámon.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2018. augusztus 9.
Zogorean Florin hivatalvezető
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AUGUSZTUSRA

Hirdetés

Szováta Polgármesteri
Hivatala

Rovarirtás

(Fő út 155. szám, tel: 0265-570218,
fax: 0265-570524, e-mail: sovata@cjmures.ro)
versenyvizsgát hirdet a következő végrehajtó köztisztségek meghatározatlan időszakra való betöltésére Szováta polgármestere saját apparátusa keretében.

I. besorolású, fő szakmai fokozatú jogtanácsos a közigazgatási,
jogi, a köz- és magánterület-nyilvántartási főosztályon
I. besorolású, asszisztensi fokozatú tanácsos a közönségszolgálati
főosztályon
I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú tanácsos a közbeszerzési főosztályon
I. besorolású, asszisztensi fokozatú tanácsos az urbanisztikai, területrendezési, környezetvédelmi és építészeti főosztályon
1. A versenyvizsga szakaszai: a pályázati dossziék elbírálása, írásbeli
próba, interjú.
2. A versenyvizsga lebonyolításának feltételei:
A pályázati dosszié leadási határideje: a hirdetésnek Románia Hivatalos Közlönye III. részében való megjelenésétől számított maximum 20 napon belül.
Az írásbeli helye és ideje: 2018. szeptember 10., 10 óra, Szováta
Polgármesteri Hivatala gyűléstermében, Fő út 155.
Az állásinterjúra az írásbeli eredmények közlésétől számított 5
napon belül kerül sor.
3. Részvételi feltételek:
3.1 A 188/1999-es, a köztisztviselők státusára vonatkozó módosított
és újrakiadott törvény 54. cikkelyének megfelelő általános feltételek
3.2 . A köztisztségek betöltésére vonatkozó specifikus feltételek
3.2.1. Okleveles egyetemi végzettség, licencoklevéllel vagy annak
megfelelő okmánnyal, a következőképpen:
I. besorolású, fő szakmai fokozatú jogtanácsos a közigazgatási, jogi,
a köz- és magánterület-nyilvántartási főosztályon – jogászdiploma.
I. besorolású, asszisztensi fokozatú tanácsos a közönségszolgálati
főosztályon – közgazdasági tanulmányok, közigazgatási szakosodás
I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú tanácsos a közbeszerzési főosztályon – közgazdasági tanulmányok, kertészet szak
I. besorolású, asszisztensi fokozatú tanácsos az urbanisztikai, területrendezési, környezetvédelmi és építészeti főosztályon – építészdiploma, urbanisztika, építőmérnöki és regionális fejlesztés
területén.
3.2.2. A köztisztség betöltéséhez szükséges szakmai gyakorlat:
I. besorolású, fő szakmai fokozatú jogtanácsos: legalább 5 év.
I. besorolású, asszisztensi fokozatú tanácsos: legalább 1 év.

A dossziét a vizsgáztató bizottság titkárságán, a polgármesteri hivatal 4-es irodájába kell beníújtani a következő okiratokkal:
a.) beiratkozási űrlap (beszerezhető a vizsgáztató bizottság titkárságán)
b.) önéletrajz, európai modell
c.) személyazonossági igazolvány másolata
d.) tanulmányi oklevelek, bizonyítványok, más, szakmai képzést
igazoló okiratok másolata
e.) munkakönyv másolata, illetve a szolgálati időt igazoló, a munkáltató által kiállított, esetenként a köztisztség betöltéséhez szükséges tanulmányokat bizonyító igazolás
f.) a megfelelő egészségi állapotot igazoló, a versenyvizsgát megelőzően legtöbb fél éve, a pályázó háziorvosa által kiállított bizonylat
g.) erkölcsi bizonyítvány
h.) saját felelősségre tett nyilatkozat vagy igazolás arról, hogy nem
működött együtt a Securitatéval, és nem volt ennek a szervnek
az alkalmazottja.
A feni iratok másolatát, az eredetihez csatolva, vagy hitelesített
másolatokat kell benyújtani a vizsgabizottság titkárságára.
Bővebb felvilágosítás a 0265-570218 (127-es mellék) telefonszámon.
Fülöp László Zsolt polgármester

Ezúton tudatjuk, hogy 2018. augusztus 8-a és 14-e között a Coral

Impex Kft. munkatársai a cég és a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal között kötött 2019.09.13/313-as szerződés értelmében rovar-

irtást végeznek Marosvásárhely köz- és magánterületén. Megje-

gyezzük, hogy az időjárás függvényében az időpont kitolódhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga a deltametrin és az S-metop-

ren. Ezeket az egészségügyi minisztérium engedélyezte, az Xn és Xi
mérgezési kategóriába tartoznak.

A kellemetlen incidensek elkerülése végett megjegyezzük, hogy a

Coral Impex Kft. az egyetlen cég, amely rágcsáló-, rovarirtást és

fertőtlenítést végezhet Marosvásárhely területén, mind a köztereken, mind a tulajdonosi társulásoknál, háztáji gazdaságoknál és

gazdasági egységeknél.

FONTOS TELEFONSZÁMOK

A Népújság
hirdetési

irodájában
felveszünk
APRÓ-

HIRDETÉST
a kolozsvári

SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI

JELENBE.

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625

• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

