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Több mint 1800 résztvevő

Multisport triatlon-Európa-bajnokság Maros megyében

Nyári erdei óvoda
Tófalván

Nyári erdei óvodát indít a Peter Pan
Forest Kids Egyesület csapata Tófalva
6. szám alatt, aminek alapját a kültéri,
természetben történő játszás és a fejlődés képezi. Hat héten keresztül – június 17-től július 26-ig – egy- vagy
többhetes programokra várják a 3-7
éves gyerekeket.

____________2.
Tehetséges diákok
a színpadon

Az iskolai év utolsó napjaiban változatos élményt nyújtottak szülőknek és
érdeklődőknek a marosvásárhelyi művészeti középiskola diákjai.

____________5.
Egyre több akadály
a külföldi piacokon
Nagyszabású sportverseny lesz június 28-a és július 7-e között Marosvásárhelyen és a megye több helyszínén. Az idén
a multisport triatlon-Európa-bajnokságot, amely tavaly Spanyolországban, Ibiza szigetén volt – a Román Triatlonszövetség és a Masters Ski&Bike Klub megyénkben rendezi meg.
Erről beszélgettünk Klosz Péter versenyigazgatóval.

Vajda György

– Természetesen a verseny lebonyolításában több szervezet is szerepet
vállalt. Ugyanakkor örömmel mondhatom el, hogy a magáncégek mellett
a Maros Megyei Tanács, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a
helyi tanács is mellénk állt. Eddigi tudomásunk szerint mintegy 1800
sportoló fog rajthoz állni a különböző versenyszámokban 39 ország képviseletében. A legtöbben – több mint 800-an – Angliából jönnek majd,
utánuk pedig a legnagyobb létszámban – mintegy 300-an – hazai versenyzők neveztek be.
(Folytatás a 4. oldalon)

Bodolai Gyöngyi

Az európai vállalatok a külföldi piacokon egyre több akadállyal szembesülnek, ugyanakkor az Európai Unió (EU)
protekcionizmusra adott válaszának
köszönhetően az elmúlt öt évben 123
ilyen akadály szűnt meg – derült ki az
Európai Bizottságnak a kereskedelem
és a befektetések útjában álló akadályokról szóló jelentéséből, amelyet
hétfőn tett közzé.

____________6.

Titkok nélkül

MOGYE-ügyben már semmin nem kell csodálkozni, hiszen mindent előre közöltek velünk. Titokról beszélni az egyetem átnevezése kapcsán még annyira sem. Már régen nincsen titok sem a
szándékot, sem annak megvalósítási módját, sem az eszközöket
illetően. A stratégiához is hozzászokhattunk volna, akárcsak
ahhoz, hogy az egyetem rektora nem volt és nem is lesz a magyar
fél számára tárgyalópartner. Céltudatos végrehajtója egy olyan
felső hatalomnak, amely egyre határozottabb lépésekkel halad
a célja felé: minden olyan érték, jelkép megsemmisítésére, ami
erdélyi magyarságunk létének meghatározó pillére. Történik ez
annyi fronton, hogy szinte már követhetetlen, hol ér újabb csapás. Nyíltan, leplezetlenül, hiszen már a kegyelet helyét, a temetőt is meg lehet rohamozni, betonkeresztekkel és zászlókkal
el lehet foglalni, de visszaállítani eredeti állapotába annál kevésbé.
Ahogy a MOGYE-t sem lehetett attól kezdve, hogy a hatvanas
években jellegének a megváltoztatásán kezdtek el dolgozni. Nem
titokban, lépésről lépésre, adott időben attól sem riadva vissza,
hogy az egészet megszüntessék, csak azért, hogy a magyar tagozat
eltűnjön, vagy azért, hogy a teljes súlytalanság állapotába hozzák.
A rendszerváltás után visszaállított egyensúlyt újabb román
nyelvű szakok indításával bontották meg, egészen a sport szak bevezetéséig. Most már csak be kell fejezni a művet, aminek megvalósításán nemzedékek munkálkodtak.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 28 perckor,
lenyugszik
21 óra 18 perckor.
Az év 170. napja,
hátravan 195 nap.

Ma GYÁRFÁS,
holnap RAFAEL napja.
RAFAEL: a héber Refaél
névből ered. Jelentése: Isten
meggyógyított. Női párja: Rafaella.

IDŐJÁRÁS

Felhőátvonulás
Hőmérséklet:
max. 290C
min. 170C
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Nyári erdei óvoda Tófalván

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. június 18.

1 EUR

4,7249

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,2241
1,4662

182,6326

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

Kányádi Sándor-emlékelőadás

Valaki jár a fák hegyén... címmel Kányádi Sándor szellemiségét idéző előadást mutat be a Maros Művészegyüttes.
Az előadás felidézi verseit és elévülhetetlen gondolatvilágát, megjeleníti a szülőföldjét. A ,,vidékeket”, ahol különleges eseményekkel teli életét élte, táncok jelenítik meg.
Zene: ifj. Csoóri Sándor, rendező-koreográfus Juhász
Zsolt, a koreográfus munkatársa Ágfalvi György, forgatókönyv, szerkesztés: Novák Ferenc-Tata. Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes jegyirodájában 13-14 és
17-18 óra között vásárolhatók, jegyfoglalás a 0746-540292-es telefonszámon. A bemutató június 20-án, csütörtökön 19 órától lesz a művészegyüttes kövesdombi
előadótermében.

Jogi tanácsadás

Június 19-én, ma délután 4 órakor szerkesztőségünk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart
előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Marosvásárhelyen a Napszállta

A Voodoo Film szervezésében június 21-én, pénteken a
marosvásárhelyi Művész moziban (ARTA 3D) és a Cinema
Cityben vetítik Nemes László Napszállta című játékfilmjét.
A 2018-ban készült film tavaly Velencében elnyerte a kritikusok FIPRESCI-díját. A vetítési időpontokról mától kezdődően a két filmszínháznál, illetve azok internetes
elérhetőségén (Művész mozi: www.tirgumures.ro, Cinema
City: www.cinemacity.ro) lehet tájékozódni.

Tejtermék-kiállítás és -vásár

Marosvásárhely főterén, a virágóránál június 21-én, pénteken 10-21 óra között tejtermék-kiállítást és vásárt szervez a marosszentgyörgyi Semtest-BVN. A termékeket a
helyszínen szakemberek kóstolják meg és minősítik, majd
18-19 óra között a sajt- és túróféleségeket ismertetik, arról
tartanak előadást, hogy miről ismerhetők fel a minőségi,
eredeti termékek. A kiállításon Kolozs, Brassó, Fehér, Hargita és Maros megyei tejfeldolgozó cégek vesznek részt.

Távirányított repülőmodellés drónfesztivál

A Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem július
19-én és 20-án harmadik alkalommal szervez távirányított
repülőmodell- és drónfesztivált. 19-én a régi repülőtér (repülőklub) előadótermében 16 órától beszélgetés lesz a
nemrég megjelent európai drónröptetési szabályozásról.
Szombaton 11 órától szintén a régi repülőtéren repülőmodell- és drónbemutatót tartanak. Tavaly az ország minden
részében működő klubok képviselői és magánszemélyek
több mint 50 modellt mutattak be. Az idén ennél többen jelentkeztek. Az érdeklődők a helyszínen kipróbálhatják a
szerkezetek röptetését.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Nyári erdei óvodát indít a Peter Pan Forest Kids Egyesület csapata Tófalva 6. szám alatt, aminek alapját a kültéri, természetben történő játszás és a fejlődés képezi. Hat
héten keresztül – június 17-től július 26-ig – egy- vagy
többhetes programokra várják a 3-7 éves gyerekeket. Lehetőség nyílik rövid vagy hosszú programon való részvételre (8-tól 12 óráig vagy 8-tól 17 óráig). A kétnyelvű
foglalkozások alatt a gyerekek megismerkedhetnek a környezetük és az erdő élővilágával, a kertészkedés, a környezettudatosság alapjaival. Fizikai és emocionális
készségeik felfedezése, önmegvalósítás, tapasztalat által
fejlődhetnek. Legfeljebb 15 gyereket tudnak fogadni minden héten.
A Peter Pan Forest Kids Egyesület tevékenysége nem ér
véget a nyári óvoda befejeztével, ugyanis már most iratkozni lehet az ősszel induló erdei óvodába, mely folyamatosan működni fog, szintén rövid és hosszú programmal,
vegyes csoportokkal (3-6 év közti), egy csoportban legtöbb

tizenkét gyerekkel. Módszertanuk alapja a környezettudatosság, hogy rávezessék a gyerekeket arra, hogy a Föld és
lakói között kölcsönös a gondoskodás. Itt a pedagógusok
szerepe a támogatás, útbaigazítás, kérés szerinti megmutatás, a gyermekek kíváncsiságának felébresztése és motiválásuk az új dolgok felfedezésére. Céljuk, hogy az óvodások
minél többet legyenek a szabadban, ha ez mindenkire
nézve biztonságos, legyen szó alvásról, étkezésről, játszásról, meseolvasásról, kézműveskedésről, vezetett tevékenységekről. Ez hozzájárul a gyerekek mozgásigényének
kielégítéséhez, a felfedezés, tapasztalás általi tanuláshoz,
ezáltal használva mind az öt érzékszervüket. A szabad játék
alatt a pedagógusok szerepe követni a gyerekek viselkedését, visszajelzést adni, fejleszteni őket úgy, hogy személyenként követik a fejlődési ritmusukat.
Jelentkezni vagy érdeklődni lehet a Peter Pan Forest
Kids Facebook-oldalon, a peterpanforestkids@gmail.com
e-mail-címen, valamint a 0746-865-897- es telefonszámon.

Újabb kampány a bőrrák diagnosztizálására

A marosvásárhelyi orvosi egyetem, a Maros Megyei Klinikai Kórház, a Romániai Bőrgyógyászati
Társaság, a Maros Megyei Családorvosok Egyesülete és a Marosvásárhelyi Orvostanhallgatók Ligája június 17-étől újabb kampányt hirdetett
meg a bőrrák kezdeti stádiumának diagnosztizálása érdekében.

– A bőrrákos esetek száma vészesen megnőtt az utóbbi
időben. Ez annak tudható be, hogy a lakosság huzamosabb
ideig teszi ki magát a rákkeltő hatásoknak, nem ismeri fel
a bőrelváltozásokat, és nincs egy országos szűrőprogram,
amely hozzájárulna a kezdeti daganatos elváltozások, a
gyakori melanóma felismeréséhez – nyilatkozta dr. Silviu
Horia Morariu professzor, a kampány vezetője.
Statisztikai adatok szerint 2012-ben Romániában a bőrrák előfordulása 4,5 százezrelék, míg az Európai Unió átlaga ennél sokkal magasabb (13 százezrelék) volt. Azonban
a bőrrák okozta elhalálozások esetén az arány majdnem
azonos, Romániában 1,7, az unióban pedig 2,2 százezrelék
volt. Az utóbbi öt évben a bőrrákkal diagnosztizált betegek
közel 10 százaléka hunyt el Romániában, míg az unióban

RENDEZVÉNYEK

Vetített történelmi előadás

Demeter Irén „Óvatosan lépkedj, az álmaimon jársz!” – Eltűnt világ nyomában Kelet-Galícia, Podólia és Bukovina
földjén címmel tart vetített képes előadást a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében június 19-én, ma délután 6 órai kezdettel. Az
előadás számos olyan területet, történelmi emlékhelyet
mutat be, amelyek korábban élénk kapcsolatban álltak Erdéllyel és az itt élő nemzetekkel, közösségekkel. A Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület által
szervezett és a Bethlen Gábor Alapkezelő által támogatott
rendezvényre a belépés ingyenes.

Sipos Sándor könyvbemutatója

Június 19-én, ma 18 órakor Sipos Sándor Meghurcoltatásom Erdélyben című könyvét mutatják be a marosvásárhelyi református Kistemplom gyülekezeti házában, a
Ştefan cel Mare (Gecse) utca 26. szám alatt.

csupán 4,8 százalék. Ez azt bizonyítja, hogy a bőrrákot nem
diagnosztizálják idejében, csak akkor, amikor már a kór elharapódzott, és a kezelés kevésbé eredményes.
– Marosvásárhelyen fokozott figyelemmel szeretnénk
követni az eseteket, oda szeretnénk hatni, hogy idejében,
kezdeti stádiumban diagnosztizáljuk a bőrrákot, ugyanakkor tájékoztatni szeretnénk a lakosságot, hogy ha bőrelváltozásokat tapasztalnak, mit kell tenniük a megelőzés
érdekében – nyilatkozta a professzor.
A kampány keretében vizsgálatra a Dózsa György utcai
bőrgyógyászati klinikán, a klinikai kórház járóbeteg-rendelőjében, valamint a Hosszú utcai II-es poliklinikán lehet
jelentkezni.
A bőrgyógyászati klinikán hétfőtől péntekig 10-13 óra
között rendelnek, előjegyzést a 0365-882-534-es telefonon
lehet kérni.
A II-es poliklinikán hétfőn 13-14 és 18-19 óra között,
kedden 13-14 óra között, szerdán 13-14 és 18-19 óra között, csütörtökön 13-14 óra között lesznek vizsgálatok. Előjegyzés a 0365-882 556-os telefonszámon 9 és 13 óra
között. (mezey)

Vokál-szimfonikus hangverseny
amerikai zenével

Június 20-án, csütörtökön 19 órakor American summer
concert címmel rendkívüli vokál-szimfonikus hangversenyre kerül sor a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Sabin Pautza, énekel Anca Pârlea,
közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara. Műsoron: népszerű dzsessz-, latin és gospel
zene. A hangversenyre a 33-as számú bérletek érvényesek.

Az alázatos szeretet
– Simon Judit-Gyöngyi könyve

A HIFA Egyesület elnöke, Simon Judit-Gyöngyi Az alázatos szeretet – Csak beszélgetek Veled, Ki bennem élsz…
című verseskötetének a bemutatójára kerül sor június 21én, pénteken este 7 órától a marosvásárhelyi Deus Providebit Ház Szent Mihály termében. A könyvet ft. Oláh
Dénes főesperes-plébános méltatja.
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Elbukott a bizalmatlansági indítvány

Marad a Dăncilă-kormány

Kedden délután személyeskedésektől sem mentes heves
ellenzéki felszólalásokat követően szavazott a parlament
plénuma az ellenzék által benyújtott bizalmatlansági indítványról. A kormányzó Szociáldemokrata Párt képviselői jelen voltak a teremben, de nem szavaztak. Ahhoz,
hogy a bizalmatlansági indítvány átmenjen, és a kormány
megbukjon, 233 támogató szavazatra lett volna szükség.

Ezzel szemben az ellenzék mindössze 200-at tudott begyűjteni, 7-en szavaztak ellene és 3 képviselő tartózkodott.
Ellenzéki vezetők szerint „legközelebb meggyőzőbbnek
kell lenniük”, ám addig is – jelentette ki Dan Barna, a Mentsétek meg Romániát Párt elnöke – folytatják a „parlamenti
küzdelmet”.

A nemzeti összetartozás évének nyilvánították
2020-at

Az Országgyűlés kedden a nemzeti összetartozás önazonossága kifejezését és védelmét. A parlament szorgalévének nyilvánította 2020-at, a trianoni békediktá- mazza a Kárpát-medencei magyarság megmaradásáért folytatott küzdelmeinek, valamint a magyarság kulturális,
tum 100. évfordulóját.

A képviselők 166 igen szavazat, öt nem ellenében és egy
tartózkodás mellett fogadták el a parlament nemzeti összetartozás bizottságának javaslatát. Nemmel öt DK-s képviselő
szavazott, tartózkodott a Liberálisok politikusa, Bősz Anett
független országgyűlési képviselő.
A határozat kifejti: a parlament az alaptörvényben rögzített
felelősségviselés jegyében, a történelmi Magyarország területét szétdaraboló és a magyar nemzet harmadát idegen államok fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt
békediktátum 100. évfordulójára emlékezve hozta döntését,
„számot vetve e békediktátum által okozott politikai, gazdasági,
jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, de
egyben erőt merítve a külhoni magyarság megmaradásba vetett
hitéből, és értékelve a 2010-ben megkezdett határokon átívelő
békés nemzetegyesítési politika eredményeit”.
Az Országgyűlés kimondta, támogatja az anyaországban, a
Kárpát-medencében és a nagyvilágban élő magyarság körében
olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, valamint
oktatási anyagok és filmalkotások készítését, amelyek erősítik
a magyarság országhatárok feletti összetartozásának tudatát,

szellemi, tudományos, gazdasági és sportsikereinek bemutatását szolgáló kiállítások, konferenciák szervezését és ismeretterjesztő anyagok létrehozását.
A törvényhozók határozatukban kijelentették, támogatják
az állami szuverenitás elvét és a nemzeti közösségek önazonossága iránti jogos igényeket egyaránt tiszteletben tartó új
közép-európai együttműködés megteremtését, amellyel a térség minden állama, nemzete és nemzeti közössége hasznára
meghaladható a nemzeti kirekesztés, jogfosztás és korlátozás
múltbéli öröksége.
A döntés indoklásában felidézik, a trianoni tragédiára történő emlékezés ezen formájára a Kárpát-medencei Magyar
Képviselők Fóruma kérte az Országgyűlést. „A trianoni trauma óta eltelt szűk évszázad alatt tragikusan megfogyatkozott
a magyarság az anyaországon túl, de a nemzeti együvé tartozás érzése megmaradt” – fogalmazott a bizottság javaslatában.
Aláhúzták ugyanakkor, hogy a határozattal nem pusztán a trianoni tragédiára kívánnak emlékezni, hanem a térség népei
felé tett új együttműködési ajánlat révén a közép-európai jövőt
is szolgálni kívánják.

További ezer katona Közel-Keletre telepítését
rendelte el az amerikai elnök

Donald Trump amerikai elnök elrendelte további ezer amerikai
katona Közel-Keletre küldését –
jelentette be hétfőn este Patrick
Shanahan, az Egyesült Államok
ügyvezető védelmi minisztere.

Bejelentésében a Pentagon vezetője
„légi, haditengerészeti és szárazföldi fenyegetésekkel” indokolta a döntést. Részletekbe ugyan nem bocsátkozott, de
elemzők szerint Trump az Irán körül kialakult feszültség miatt hozta meg a döntést.
Patrick Shanahan hangsúlyozta, hogy
az amerikai katonák Közel-Keletre küldése kizárólag „védelmi célokat” szolgál. „Az Egyesült Államok nem akar
konfliktust Iránnal. Mai döntésünk kizárólag a térségben tevékenykedő katonai
személyzetünk védelmét és biztonságát
célozza, továbbá azt, hogy megvédjük
nemzeti érdekeinket” – szögezte le az

Török puccskísérlet

ügyvezető védelmi miniszter. A lépésre
azt követően került sor, hogy az amerikai
kormányzat májusban – szintén konkrétan meg nem nevezett iráni fenyegetésekre hivatkozva – közölte: 1500 katonát
küld a térségbe. Donald Trump korábban
többször is arra figyelmeztette Iránt,
hogy „komoly következményekkel” számolhat, ha amerikai célpontokat vagy az
Egyesült Államok szövetségeseit támadja.
Elemzők megjegyzik: szélesedik a
konfliktus a Fehér Ház és az iszlám köztársaság között. Ezt jelzi az is, hogy hétfőn
először
a
Fehér
Ház
Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője, majd az amerikai külügyi szóvivő
is azzal vádolta meg Teheránt, hogy
„nukleáris zsarolással” fenyegetőzik. Teherán ugyanis hétfőn jelentette be, hogy
az utóbbi időben felgyorsította urándú-

sításának ütemét, és várhatóan tíz nap
múlva az enyhén dúsított uránkészlete
meghaladja majd a 2015-ben kötött atomalkuban meghatározott mennyiséget, s
ezzel lényegében megszegi a hat nagyhatalommal – az Egyesült Államokkal,
az Egyesült Királysággal, Oroszországgal, Franciaországgal, Németországgal
és Kínával – kötött nukleáris egyezményt. Ebből az egyezményből az amerikai kormányzat 2018 májusában
egyoldalúan kivonult. Garrett Marquis,
a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője hétfőn kifejtette, hogy Teherán urándúsítási tervei csakis azért
lehetségesek, mert az ország nukleáris
kapacitásait – „a rémes nukleáris megállapodás érintetlenül hagyta”. Morgan
Ortagus külügyi szóvivőnő pedig azt
hangoztatta, hogy a világ „nem engedhet
a nukleáris zsarolásnak”.

vallomása alapján gyanúsítottak meg.
A török vezetés az 1999 óta az Egyesült Államokban élő, török származású
Fethullah Gülen muzulmán hitszónok
nemzetközi hálózatát vádolja a 2016-os
hatalomátvételi kísérletért. A hitszónok
tagadja, hogy bármi köze volt a történtekhez. Ankara szerint a mozgalom tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt
szivárogtak be az államigazgatásba, így
a haderőbe is.
A feltételezett gülenisták elleni kormányzati fellépés a puccskísérlet óta
szakadatlan. Süleyman Soylu török belügyminiszter legutóbbi, márciusi beszámolója alapján eddig összesen nagyjából
511 ezer embert, köztük katonákat, rendőröket, bírákat, ügyészeket, tanárokat, orvosokat, üzletembereket, újságírókat
vettek őrizetbe azzal a gyanúval, hogy
közük lehet Gülen hálózatához és azon
keresztül az összeesküvéshez. A puccskísérlettel kapcsolatosan jelenleg mintegy
31 ezer ember ül a börtönökben. A Cumhuriyet török kormánykritikus napilap
legutóbbi, szintén márciusi összesítése

szerint a fogva tartottak között az elítéltek száma csaknem 19 ezer, a továbbra is
folyamatban lévő perekben pedig nagyjából 78 ezren érintettek vádlottként.
Törökország Gülen mozgalmát terrorszervezetté nyilvánította, így a tisztogatások nem közvetlenül csak az
összeesküvőket sújtják, hanem a hálózat
tagjait és Gülen támogatóit is, ami miatt
számos nemzetközi bírálat érte a török
vezetést.
2016. július 15. éjszakáján összeesküvők elfoglalták Ankarában a katonai főparancsnokság és az állami média, a
TRT épületét, Isztambulban pedig lezárták az első Boszporusz-hidat. A puccsisták lánctalpasokkal törtek ki a
laktanyákból, majd vadászrepülőik és
helikoptereik légi csapásokat mértek a
parlamentre és az országos rendőr-főkapitányság székházára. Recep Tayyip Erdogan török elnök az utcára szólította a
civil lakosságot, amely végül megakadályozta az államcsínyt. Hivatalos összesítések alapján az incidensben 248 ember
halt meg, 2193 pedig megsebesült.

Országszerte újabb 128 ember ellen adtak ki
elfogatóparancsot gülenizmus miatt

Összesen 128 ember, köztük katonák ellen adott ki országos elfogatóparancsot kedden az izmiri és
a konyai főügyészség azzal a gyanúval, hogy az érintettek kapcsolatban álltak a 2016. július 15-i
puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal – jelentette az
Anadolu török állami hírügynökség.

A nyugat-törökországi Izmirben kiadott elfogatóparancs a szárazföldi erők,
a légierő, a haditengerészet, valamint a
csendőrség 48 aktív szolgálatos és 17
időközben menesztett tagjára vonatkozik. Van köztük ezredes, alezredes, őrnagy, százados, főhadnagy és számos
altiszt is. Őket azzal gyanúsítják, hogy
telefonon kommunikáltak a gülenista
mozgalom azon megbízottjaival, úgynevezett „tanítómestereikkel”, akik a fegyveres
erőkön
belül
végzett
tevékenységükért voltak felelősek.
A konyai elfogatóparancs 63 olyan
ember ellen irányul, akiket korábban
előállított katonák és „tanítómesterek”

Ország – világ
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Sárga figyelmeztetés
39 megyében és Bukarestben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden
újabb légköri instabilitásra hívta fel a figyelmet, kedden 10 órától csütörtökön 23 óráig sárga figyelmeztetés lép érvénybe. A meteorológusok közleménye
szerint záporok, zivatarok, felhőszakadások várhatók, gyakori villámlás kíséretében, megerősödik a
szél, viharosra is fordulhat, jégeső is lehet. A lehulló
csapadékmennyiség meghaladja a 15-25 litert négyzetméterenként, elszórtan pedig a 35-40 litert is. Az
érintett megyék: Szatmár, Máramaros, Szilágy,
Beszterce-Naszód, Hargita, Maros, Brassó, Kovászna, Szeben, Fehér, Kolozs, Bihar, Arad, Temes,
Krassó-Szörény, Hunyad, Prahova, Dâmboviţa,
Argeş, Buzău, Vâlcea, Dolj, Mehedinţi, Gorj, Teleorman, Olt, Suceava, Neamţ, Botoşani, Iaşi, Bákó,
Vaslui, Vrancea, Galac, Brăila, Ialomiţa, Ilfov, Călăraşi és Giurgiu. (Mediafax)

Romániában volt a legnagyobb
a pénzromlás mértéke májusban

Az Európai Unió országai közül Romániában jegyezték a legmagasabb inflációs rátát májusban – derül
ki az EU statisztikai hivatala (Eurostat) által közzétett
adatokból. Ezek szerint májusban – akárcsak egy
hónappal korábban – 4,4 százalékkal nőttek a fogyasztói árak Romániában. Az Eurostat adatai értelmében az euróövezetben az áprilisban jegyzett 1,7
százalékról 1,2 százalékra, az Európai Unióban
pedig 1,9 százalékról 1,6 százalékra csökkent az átlagos éves infláció. Románia után Magyarországon
(4%) és Lettországban (3,5%) nőttek a legnagyobb
mértékben a fogyasztói árak. A legkisebb inflációt Cipruson (0,2%), Portugáliában (0,3%) és Görögországban (0,6%) mérték. 2019 áprilisához képest májusban
az Európai Unió tizenhat tagállamában csökkent az
infláció, öt országban stagnált (beleértve Romániát is),
hatban pedig nőtt. (Agerpres)

Tăriceanu a titkosság feloldását kéri

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI), a korrupcióellenes ügyészség (DNA) és a bíróságok közötti
együttműködési megállapodások titkosságának haladéktalan feloldását kéri a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácstól (CSM) a Liberálisok és
Demokraták Szövetségének (ALDE) elnöke. Călin
Popescu Tăriceanu szerint Iohannis államfőnek
„konkrét lépést kellene tennie az igazságszolgáltatás
valós függetlensége érdekében”. Călin Popescu Tăriceanu ugyanakkor felkéri Klaus Iohannis államfőt,
hogy a Legfelsőbb Védelmi Tanács elnökeként „haladéktalanul követelje a SRI-től az igazságügyi intézményekkel kötött titkos egyezményekkel
kapcsolatos minden információ közzétételét” (...), el
kell döntenie, mandátuma utolsó évében „hajlandóe legalább egyszer a román állampolgárok és nem
csak a kék szemű fiúk elnöke lenni”. (Agerpres)

Titkok nélkül

(Folytatás az 1. oldalról)
Évekkel ezelőtt a decemberi egyetemi napokon a polgármester vetette fel a gondolatot, hogy milyen szép is
lenne az egyetemek egyesítése. Egy-két év múlva egy
közösen tartott tanácskozáson a mára összevont intézmények rektorai fejtették ki a sajtó képviselőinek, hogy
milyen hasznos volna a két egyetem egyesítése. Végül a
„menyasszony” hagyta magát beolvadni a vőlegénybe
a nagy cél érdekében, amit ráadásul az európai divat
követésére is lehetett fogni. Miután egy-két évig hagyták, hogy érjen a bejelentés, a frigy megköttetett. Erre
a koronát a 2018. október 23-án elfogadott új egyetemi
charta tette fel. Az új tagokkal bővült szenátus, amelyben eltörpült a magyar jelenlét, mindent elfogadott, és
a kormány mindent szentesített. Idén januárban megszavazták az angol kar létrehozását, miközben a magyar
kar létrejöttére vonatkozó törvényes előírást, egyezséget
soha nem tartották be. Ugyancsak januárban adták a
voksukat arra, hogy az egyetem felvegye a iaşi-i születésű, Nobel-díjas, Amerikába kivándorolt román
sejtbiológus, G. E. Palade nevét, szintén a multikulturalitás jegyében. Ezt május 23-án kormányhatározat
szentesítette, ami június 10-én a Hivatalos Közlönyben
is napvilágot látott, miközben már az úzvölgyi történésekkel voltunk elfoglalva.
A folyamat pedig megy tovább, a multikulturalitás ki
van pipálva, az angol kar ugyanis 300 hallgatóval indul
az új egyetemi évben, 150-en állítólag a hamburgi helyszínen, 150-en pedig Marosvásárhelyen kezdik meg tanulmányaikat. A végén még tényleg Cambridge lesz az
összeolvasztott MOGYE, ahogy az alapító professzorok
egyike az épület láttán hajdan felkiáltott. Egyébként az
általános orvosi karon 100 helyet hirdettek meg a magyar, 170-et a román hallgatóknak. 75 hely lesz a magyar és 100 a román hallgatóknak a gyógyszerészeten,
a fogorvosi karon pedig már nem lesznek külön helyek,
ahogy jövő ősztől – ha a rektor felvetésére gondolunk –
a többi szakon sem.
Volt egyszer egy magyar egyetem?
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Több mint 1800 résztvevő

(Folytatás az 1. oldalról)
A megnyitó június 28-án 18 órától lesz a városháza előtti téren,
ahol a 39 ország zászlaja alatt felvonulnak a versenyzők. A várba tartanak, ahol folytatódik a ceremónia.
A várban rendezzük be a versenyirodát, a médiaközpontot, itt lesz
egy ún. expozóna, ahol a versenynyel kapcsolatos dolgokat meg
lehet vásárolni – a pólóktól a bicikli-alkatrészekig mindent –, illetve egy kis szuvenírbolt is várja az
érdeklődőket.
A hivatalos megnyitóbeszédeket
követően a várban teszik le az esküt
a versenyzők és a bírák. Az ünnepséget Koszika & The HotShotskoncert és rövid tűzijáték zárja. A
verseny ideje alatt a várban lesz a
különböző versenyszámok nyerteseinek a díjazása is.
Az első június 29-én, hétfőn a
krossztriatlon, tereptriatlon (úszás,
hegyikerékpározás és szaladás) versenyszám lesz, amely a Víkendtelepen kezdődik és a Somostetőn ér
véget. A versenyzők a csónakázóban úsznak, majd kerékpárra ülnek,
és Marosszentgyörgyön keresztül
az erdőn áthajtva a Somostetőre karikáznak, ahol több kört tesznek
meg az erdőben. Itt lesz a csere,
ugyanis az atlétikai útvonalat is a
somostetői erdőben jelöljük ki.
Ezen a napon rövid időre az Északi
utca le lesz zárva, ugyanis ezen haladnak majd a kerékpározók Marosszentgyörgy irányába.
Június 30-án, vasárnap az egyik
leglátványosabb versenyszám, a
duatlon sprint Marosvásárhely főterén lesz. A szám szaladásból, biciklizésből, majd újra szaladásból áll.
A főtér Színház tér felőli oldalán a

EP-alakuló ülés

városháza környéki utcákban lesz a
pálya. A kerékpározók az 1918.
December 1. úton versenyeznek, a
központ és a Fortuna, Pandúrok úti
kereszteződésnél levő körforgalomig. A verseny ideje alatt le lesz
zárva az út, csupán egy biztonsági
sáv lesz szabad a mentőknek, rendőrségnek vagy a tűzoltóknak, ha
szükséges, iIlletve a Budai Nagy
Antal és a Posta utca közötti szakasz is. A kerékpározóknak ugyanis
20 km-es távot kell megtenniük. A
szervezők arra kérik a közönséget
és a verseny ideje alatt az említett
utcákban levőket, hogy ne próbáljanak átkelni az úttesten, ugyanis a
kerékpározók bolyban, akár óránkénti 50-60 km-es sebességgel haladnak, és egy esetleges ütközés
végzetes is lehet.
Július 1-je, hétfő pihenőnap, 2-án
a verseny Szovátára, a Tivoli környékére költözik, ahol újabb terepverseny lesz, krosszduatlon, ami
szaladásból és hegyikerékpározásból, majd ismét szaladásból áll. A
pálya a Tivoli környéki erdőben
lesz kijelölve, indulás és érkezés a
Tivoli-tó parkolójából/ba.
Július 3-án újabb helyszínre költözik az Európa-bajnokság. A Transilvania motorringen lesz ugyanaz
a próba, mint korábban a főtéren,
csak dupla távolságokkal. A versenyzőknek szaladniuk és kerékpározniuk kell.
Július 4-én szünnap, 5-én egy látványos próbára kerül sor a marosvásárhelyi Víkendtelepen. Itt
szervezik meg az ún. aquatlont, ami
1 km úszásból és 5 km-es szaladásból áll. Erre eddig több mint 300-an
neveztek be. A sportolók a csónakázóban úsznak, a szaladópályát is a
Víkendtelepen alakítják ki.

A leglátványosabb versenyszámot július 7-én Bözödön, illetve a
Bözödi-tó környékén rendezik meg,
az ún. Middle Distance Triatlon
vagy Half Iron Man versenyt,
amely 2 km úszást, 90 km kerékpározást és 21 km szaladást foglal magába. A versenyzők a Bözödi-tó
gátja alatt ússzák le a távot, a gáton
biciklire pattannak, innen Kőrispatak irányába, Maros és Hargita
megye határáig kerékpároznak. A
Bözödi-tó gátja és Maros megye
határa között négyszer fordulnak,
vagyis négy kört tesznek meg, ezután Erdőszentgyörgyig bicikliz-

nek. A kultúrotthon előtt hagyják a
kerékpárt, és innen indul a szaladás.
A pályát a kultúrotthon körüli utcákban jelölték ki. Ebben az időszakban az említett megyei utat
lezárják. A bözödújfalusi bejáratnál
lesz egy mentő- és egy tűzoltóautó,
amelyek szükség esetén a falubeliek és a versenyzők rendelkezésére
állnak. Arra kérik az itt lakókat, illetve nyaralókat, hogy a verseny
idején ne közlekedjenek az említett
úton.
A szervezők figyelmeztetik a
nézőket – és nem csak –, hogy
tartsák be a pályabírók, illetve a
piros pólóban levő önkéntesek
(mintegy 100-an lesznek) utasításait mind a versenyzők, mind a

A Parlament és a Bizottság elnökének megválasztása

A május 23-26. közötti választásokon több mint 200
millió európai választópolgár
adta le szavazatát. A választási részvétel a 2014-es 42,61
százalékról 51 százalékra
emelkedett. Az Európai Parlament új, 9. ciklusa július 2-án
veszi kezdetét.

Mózes Edith

Mi történik
a következő hónapokban?
Az első júliusi plenáris ülés (július 2-4.) előtt a politikai csoportok
megtartják alakuló üléseiket. Egy
politikai csoportnak legkevesebb 25
EP-képviselőből kell állnia, akik a
tagállamok legalább egynegyedéből
(hét tagállam) érkeztek. Egy képviselőcsoportot akkor lehet hivatalosan elismerni a július 2-i alakuló
ülésen, ha legkésőbb július 1-ig hivatalosan értesítik az EP elnökét a
megalakulásukról.
Képviselőcsoport létrehozásával
a képviselők elismerik, hogy közös
politikai nézeteket vallanak: a képviselőcsoport létrehozásáról szóló,
a Parlament elnökének benyújtott
nyilatkozat a csoport céljait feltüntető politikai nyilatkozatot is tartalmazza.
Képviselőcsoportot a ciklus
során bármikor létre lehet hozni.
Az új Parlament alakuló ülése,
az elnökség megválasztása
Az újonnan megválasztott képviselők a július 2-4. közötti alakuló
ülésen választják meg az Európai
Parlament elnökét, a 14 alelnököt és
az öt kvesztort.
Az elnöki jelöltséghez egy képviselőcsoport vagy a képviselők huszadának (azaz 38 képviselőnek az
Eljárási szabályzat reformjakor be-

vezetett ún. „alacsony érvényességi
küszöbérték”) támogatása szükséges. A választás titkos szavazással
történik.
Az Európai Parlament szokásos
szavazásaihoz képest rendhagyó
módon a képviselők szavazólapon
jelölik meg a választott jelöltet,
majd a lapot a szavazóurnába dobják. Az eljárást nyolc szavazatszámláló felügyeli, akiket sorsolással
választanak ki a képviselők közül.
A jelölt megválasztásához a leadott
érvényes szavazatok abszolút többségét, azaz 50 százalék plusz egy
szavazatot kell megszerezni.
Az üres vagy elrontott szavazólapok nem számítanak a szükséges
többség kiszámításakor. Ha az első
szavazás sikertelen, ugyanazok a jelöltek vagy újabb indulók azonos

Fotó: EP-Strasbourg, Wikipédia

feltételek mellett indulhatnak egy
második fordulóban is. Szükség
esetén harmadik fordulóra is sor kerülhet, változatlan szabályok szerint.
Ha a harmadik forduló is sikertelen, az abban a fordulóban legtöbb
szavazatot elnyerő két jelölt egy negyedik körben is rajthoz áll. Itt már
egyszerűen a többséget szerző jelölt
nyer. Ezután az újonnan megválasztott elnök átveszi az ülés vezetését,
és megtarthatja nyitóbeszédét, majd
elnököl az alelnökök és a kvesztorok megválasztásánál.
Az Európai Bizottság elnökének
megválasztása
A Parlament szavaz az állandó
bizottságok és albizottságok taglétszámáról is. A következő hetekben

a bizottságok megtartják első ülésüket, amelyen megválasztják elnökeiket és alelnökeiket.
Az Európai Bizottság elnökének
megválasztására az első alkalom a
második júliusi plenáris ülés (július
15-18.). A megválasztáshoz az EP
abszolút többségének (az EP-képviselők fele + 1 fő) szavazatát (376
szavazat) kell megszerezni. Amenynyiben egy jelölt sem kapja meg a
szükséges számú szavazatot, akkor
a tagállamoknak új jelöltet kell javasolniuk egy hónapon belül (minősített többséggel eljárva).
2019-ben az európai politikai
pártok ismét jelölteket állítottak az
Európai Bizottság élére. Május
28-i állásfoglalásában az Elnökök
Értekezlete (az EP elnöke, valamint
a politikai csoportok vezetői) elkötelezte magát „a
csúcsjelölti rendszer
mellett, amelynek
keretében a Bizottság következő elnöke európai szintű
kampány keretében
bemutatkozott az
európai
közvélemény előtt, és bemutatta programját”.
A biztosok kijelölése
A Tanács, egyetértésben a Bizottság megválasztott
elnökével, összeállít
egy listát a biztosjelöltek személyével,
a lista minden tagállamból egy-egy jelöltet tartalmaz. A
biztosjelölteket a javasolt portfóliókért
felelős parlamenti
szakbizottságok hallgatják meg, mielőtt

saját biztonságuk, testi épségük
miatt, és ne adjanak semmit a pályán levőknek, hiszen az ellátásukról a szervezők gondoskodnak.
A helyszíneken ingyen lehet követni a versenyt és szurkolni a
sportolóknak. Érdemes a várba a
díjkiosztási ünnepségekre kimenni, hiszen több kategóriában is
Európa-bajnokot avatnak. A versenyen nemcsak a sportolók, hanem
hozzátartozóik, barátaik is jelen
lesznek, így a multisport triatlonEurópa-bajnokság kiváló idegenforgalmi
reklám
mind
a
megyének, mind Marosvásárhelynek. A www. transilvaniamultisport2019.ro honlapon lehet
többet megtudni az eseményről.

a képviselők a plenáris ülésen elfogadják a teljes új Bizottságot.
A biztosjelöltek alapos parlamenti átvilágítási eljáráson mennek
keresztül.
A Tanács a megválasztott elnökkel egyeztetve elfogadja a biztosjelöltek – tagállamonként egy-egy
jelölt – listáját. A biztosjelöltek először a portfóliójuknak megfelelő
parlamenti bizottság előtt mutatkoznak be (a meghallgatások várhatóan október folyamán lesznek). A
bizottságok ezt követően zárt ajtók
mögött értékelik az egyes jelöltek
szakértelmét és teljesítményét,
majd értékelésüket elküldik a Parlament elnökének. Negatív értékelések korábban már késztettek
visszalépésre jelölteket. A Parlamentnek ezután szavaznia kell a Bizottság teljes összetételének, többek
között a Bizottság elnökének, az
Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselőjének jóváhagyásáról.
Miután a Parlament jóváhagyta az
elnök és a biztosok személyét, a Tanács minősített többséggel hivatalosan kinevezi őket.
Mi történik a parlamenti ciklus
végén befejezetlenül
maradó jogszabályokkal?
Az összes megszavazott jogszabály megtartja jogi státuszát a következő parlamenti időszakra. Ha a
tervezet a választás előtt nem jutott
el a plenárisig, akkor nem alakult ki
róla jogilag kötelező érvényű parlamenti álláspont, ez esetben pedig a
Parlament belső szabályai értelmében a vele kapcsolatos, például
szakbizottságban végzett munka érvényét veszti. Az új parlamenti ciklus kezdetén azonban a Parlament
elnökéből és a képviselőcsoportok
elnökeiből álló Elnökök Értekezlete
úgy dönthet, hogy folytatja a munkát ezekben a témákban.
(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi
Kapcsolattartó Irodája)
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Tehetséges diákok a színpadon

Színes forgatag a Művészeti Szaklíceumban

Az iskolai év utolsó napjaiban
változatos élményt nyújtottak
szülőknek és érdeklődőknek a
marosvásárhelyi
művészeti
középiskola diákjai. Azért nem
szeretem az iskola hivatalos
megnevezését, mert nem egyszerű szakképzésről van szó,
hanem olyanról, aminek az
alapja a tehetség, a hajlam
kell legyen. Az évzáró szereplések sorát a dráma szakos diákok kezdték, s vizsgadarabjukkal bizonyították tehetségüket, felkészültségüket.

Bodolai Gyöngyi

A képzőművész szakos V-VIII.
osztályos diákok kiállításán fantáziadús, színes skálájú rajzokat, festészeti és szobrászati munkákat
láthatott az érdeklődő közönség. A
kiállítás az iskola sokszínűségét dicséri, hiszen a zene és dráma szak
mellett a képzőművész szakos diákok is gyakran szerepelnek a különrendezvényeken.
A
böző
nagyobbak munkájának a minőségét, a diákok tehetségét és a felkészítő
tanárok
lelkiismeretes
irányítását az országos megmérettetéseken elért eredmények igazolják
– hangsúlyozza dr. Ávéd Éva igazgatóhelyettes, akit arra kértünk,
hogy számoljon be a június 12-i évzáró hangversenyről.
– A Kultúrpalota nagytermében
fellépő 14 diák egy szép, minőségi
műsorral örvendeztette meg a nagy
számban jelen lévő hallgatókat. A
diákokat az évi vizsgán választották
ki. Négy zongorista, öt vonós, két
fúvós, valamint három énekes fellépőt hallhattunk a IX-XI. osztályokból. A zongorista diákok,
Macarie Daria, Jacob Karolina, Zaharia Stremţan Adelina és Cochisă
Cezar ezúttal inkább a romantikus
és modern zene felé irányultak,
frappáns, mutatós műveket adtak
elő. A hegedűsök műsora változatos
volt Bachtól Sarasate-ig minden stílus és minden műfaj jelen volt. A
négy hegedűs, Negrea Ana, Fejér
Botond, Modiga David és Unger
Lilla mellett fellépett Molnár Eszter, a hegedűsből lett nagybőgős
leány is. A fúvóstanszéket ezúttal
szaxofonnal és trombitával Bíró
Boróka és Keszeg József képvi-

selte. Két áriát hallhattunk Nemes
Barbara és Trifan Teodora klasszikus ének szakos lányoktól. Az est
meglepetése Bitai Attila volt, aki nagyon jó harsonás, de ezen az estén
mint kontratenort hallhattuk egy
Mozart-áriával, igazán meggyőző
előadással. Mint a kulisszákban elárulta, az éneklés a hobbija, ebben
Madaras Ildikó tanárnő segíti.
– Hadd tegyük hozzá az aligazgatónő szavaihoz, hogy a felkészítő
tanárok mellett, akik kiváló munkát
végeztek, a korrepetitorok (Szigeti
Emanuela, Badi Andrada, Móriczi
Miklós, Someşan Maria Antonia,
Ávéd Éva) együtt izgultak a diákokkal, és játékukkal kiegészítették
a fellépő zenészek teljesítményét. A
másfél órás koncerten és a korábbi
szerepléseken is a tanárok hozzáértése, a diákok tehetsége és szorgalma mellett elismeréssel vehettük
számba azt is, hogy az iskola diákjai egész tanév során aktívan vettek
részt a város művelődési életében.
Az első élményre visszatérve
pedig ki kell emelnünk a Barabási
Tivadar vezette dráma szakos diákok teljesítményét, hiszen a XI.
osztályosok vizsgaelőadásán egy
percig sem éreztük, hogy diákokról
van szó. A négy lány, Jánosi Orsolya a Kövér, Székely Krisztina Gabriella a Kicsi, Man Wivien a
Középső és Olasz Blanka a Postás/Lakáj szerepében elhitette velünk, hogy nem egy szűk
osztályteremben
szorongunk,

Tépettnek tűnő, fekete ruhájában leginkább valami távoli, egzotikus vidékről érkezett óriáslepkére emlékeztetett. Olyanra,
amelyik kizárólag éjszaka repül. Kolozsváron szállt fel a Budapest fele tartó autóbuszra, egy kisfiús arcú fiatalember és egy
magas, szemüveges lány társaságában. Két
ajándékszatyrot szorított be az ülések fölötti
csomagtartóba, közben aggódva kérdezte kíséretét:
– A virágaim vajon kibírják?
Az elkövetkező órákban mondatfoszlányokat kaptam el a közelemben, tőlem átlósan
elhelyezkedő lánytól.
– Olyan jó lesz! – szakadt ki belőle többször is az izgatott sóhaj. Az elhangzottak
alapján lassan összeraktam magamban a
képet: ő is azért a videóstalálkozóért utazik
a magyar fővárosba, amiért a fiam meg én.
A féltve elraktározott virágok pedig a rendezvény jelmezversenyére készített kellékek,
valószínűleg azt a ruhát fogják majd díszíteni, amiben a titokzatos utas az autóbuszra
felszállt.
Nem sokkal a határ átlépése után körülöttünk már mindenki aludt. Kíváncsi voltam
erre a lányra, csak azt nem tudtam, hogyan
szólítsam meg. Végül ő oldotta meg a helyzetet.
– Nincs egy „pézséje”? – fordult felém.
Csak nedves törlő volt nálam, azt mondta, az
is megteszi. Most már nem esett nehezemre
beindítani a társalgást.
– Kolozsvári egyetemisták vagytok? – kérdeztem.
– Igen, ott tanulunk. A barátaim székelyföldiek, én meg pesti vagyok.
– Hogyhogy erdélyi egyetemen tanulsz? –

hanem a háborgó, nyílt tengeren vagyunk, ahol három (négy) ember (?)
között dúl a harc az életben maradásért. Mrožek, a híres lengyel drámaíró abszurd darabjának ma is
aktuális mondanivalója szerint az
éhezők küzdelme az életben maradásért felülírja az emberséget, az
összefogást, megbuknak a demokratikus és diktatórikus frázisok. Az
éhhalál határán nem a közös kiutat
keresik egymással összefogva,
hanem a leggyengébb felfalására
keresnek és találnak álságos magyarázatot. A végkifejletbe belejátszik a
darwini elmélet is, miszerint a természetes kiválasztódás során a leggyengébbnek pusztulnia kell, holott
úgy forgatja a szót, hogy áldozata
árán ő válik hőssé, és emberileg ő
kerül ki győztesen ebből az alantas
küzdelemből. De az élete árán. A diákok ráéreztek a darab mondanivalójára, ezért volt hiteles a játékuk,
és csak gratulálni tudunk az élményért, amit nyújtottak.
A művészeti líceum diákjait
nézve, hallgatva öröm látni, hogy
mennyi tehetséges gyermek útját
egyengetik, képességeiknek a kibontakozását segítik értő és érző
módon az iskolában.
*
Mivel a magyar tannyelvű képzőművész szakos ötödik osztályba
nem volt elég jelentkező, szeptember első napjaiban pótfelvételit tartanak az üresen maradt helyek
betöltésére.

A Gyulai Várszínház és a Nemzeti Színház tavaly egy olyan
hosszú távú színházi, összművészeti programsorozatot indított el a
Székely János Napokkal, aminek
célja, hogy a közelmúlt nemzeti
klasszikusainak az utóbbi évtizedekben kicsit háttérbe szorult életműveire
egy-egy
kétnapos
programsorozattal, benne legalább
egy fontos dráma bemutatásával
hívják fel a figyelmet. Székely
János munkássága után idén Weöres Sándor műveit állítják Gyulán
középpontba június 26-27-én.
A harminc évvel ezelőtt elhunyt
Weöres Sándor (1913–1989) a huszadik század második felének
egyik legkülönb, ugyanakkor a társaitól is leginkább különböző, világirodalmi rangú költője. Versein
(Bóbita, Zimzizim) gyerekgenerációk sorozata nőtt fel, de ma már
csak kevesen ismerik ennek a költészetnek (A hallgatás tornya, Tűzkút, Merülő Szaturnusz) a valódi
gazdagságát, sokoldalúságát és
mélységeit, színpadi műveinek (A
holdbeli csónakos, Octopus, A kétfejű fenevad, Csalóka Péter) szokatlanul izgalmas dramaturgiáit,
vagy például olyan eredeti műveit,
mint a Psyché, A teljesség felé,
Három veréb hat szemmel.
A Gyulai Várszínház nyári
évadnyitó programsorozata június
26-án 15 órától irodalmi konferenciával kezdődik, Kenyeres Zoltán,

Titokban idegenvezető

kérdeztem gyorsan, attól tartva, hogy előre
fordul, és ezzel lezárul a párbeszéd.
– Anyukám Kolozsváron született, a rendszerváltás után telepedett ki a szüleivel Magyarországra. Sokat mesélt a gyerekkoráról,
a monostori negyedben töltött évekről. Mindig vágytam rá, hogy közelebbről megismerjem azt a világot. Meg
az is vonzott, hogy kiszabadulhassak az otthoni
burokból.
A
szüleim elég konzervatívak, középiskolás koromban is elvárták, hogy betartsam az
évekkel korábban lefektetett szabályokat.
Például este 8-ra, legkésőbb 9-re mindig otthon kellett lennem, ha tíz percnél többet késtem, kitört a balhé. Tudtam, hogy ha egy
másik városba, pláne egy másik országba
kerülök, a „börtönélet” is véget ér.
– A szüleid hogy fogadták a terved?
– Talán furcsán hangzik, de az volt a szerencsém, hogy sohasem voltam igazán jó tanuló. Az iskolai osztályzatom és az érettségi
eredményem alapján csakis tandíjas helyre
számíthattam, ami Pesten jóval többe kerül,
mint mondjuk Kolozsváron. A pszichológia
szak például, ahova mindig is készültem, nálunk háromszázezer forint egy évre, míg a
Babeş-Bolyain alig kétszázezer. Így nem kellett sokat győzködnöm a családot.
– Milyen volt a váltás? Megfelelt az elképzeléseidnek?
– Túl is szárnyalta azokat. Anyuék ragaszkodtak hozzá, hogy a kolozsvári rokonoknál

Weöres Sándor Napokkal
indít a Gyulai Várszínház

lakjam, és ez egy ideig így is volt, de már az
első héten belecsöppentem egy igazán belevaló társaságba, kettejükkel – intett fejével
az egymás mellett bóbiskolókra – rövid időn
belül össze is költöztünk. A szüleim ezt nem
igazán díjazták, végül azonban belátták,
hogy így sokkal könnyebben magamba szippantom az itteni életet.
Egy kétszobás lakást
bérlünk a belvárosban.
Sokat járunk bulizni,
mozizni, jókat főzünk
együtt. Végre igazán
szabadnak érzem magam. Most még csak elsőéves vagyok, de a lakótársaimnak köszönhetően már úgy ismerem a várost, mint ha
mindig is ott éltem volna.
– Hogy jött a budapesti közös kirándulás
ötlete?
– Természetesen én találtam ki – ragyogott fel az arca a busz félhomályában. –
Most, szombaton lesz a videóstalálkozó Pesten, és a lakótársnőmmel a srác születésnapjára összedobtuk a belépőjegy árát. Mi több,
beneveztem őket és magamat a cosplayre
(sz.m.: jelmezverseny). Jó ideje játszadozunk
az ötlettel, hogy elmegyünk erre a bulira, és
most valóra váltjuk az álmunkat.
– Te kit jelenítsz meg a versenyen?
– Arya Starkot a Trónok harcából. A karakter harciassága ragadott meg. A regényciklus nyitókötetében az anyja úgy jellemzi,
hogy „félig fiú, félig farkaskölyök”. Gyermekkoromban én is vadóc voltam, játszani
pedig kizárólag fiúkkal szerettem. De nem
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Farkas Attila, Falusi Márton, Bucz
Hunor próbálja az életmű teljességének részleteit felvillantani „Perzselő szomjat kelteni a jóra...”
címmel. Este 7 órától Tallián Mariann és Lázár Balázs versszínházi
előadása, Piros ruhában, szerelemben címmel Weöres Sándor és Károlyi Amy szerelmének történetét
mutatja be. Másnap, 27-én 15 órától A holdbeli csónakos című mesejátékot adja elő a Térszínház, a
vásári képmutogató dramaturgiát
felhasználva, gyerekek és felnőttek
számára egyaránt figyelemkeltő
módon. Délután 6 órától a Tünet
együttes Az éjszaka csodái című
látványos, mozgalmas, összművészeti előadásának a weöresi versvilág biztosítja az elrugaszkodási
pontot, s miként a híres, címadó látomásvers, az előadás is számít a
nézői képzelet és fantázia szárnyalására. A kétnapos programsorozat
zárásaként a Nemzeti Színház új
előadásában láthatjuk a Psychét.
Vidnyánszky Attila kaposvári színészosztályával 2015-ben már készített egy igazán emlékezetes
előadást a vár mögötti ligetben.
Idén a részben megváltozott színészgárda ismét felvállalja a női
princípium felfrissített, újragondolt változatát, ezúttal a várszínpadon.
A Várszínház teljes programja a
gyulaivarszinhaz.hu oldalon megtalálható.

változom át teljesen Aryává, az egyediségemet majd fekete műanyag virágok jelzik.
Csak bírják ki az utazást.
– Milyen érzés hazatérni?
– Izgalmas, főleg azért, mert a szüleim
nem is tudják, hogy útban vagyok Pest felé,
és ha minden jól megy, ez később sem derül
ki. Mióta megkezdődött az egyetem, csak
egyszer voltam otthon, a téli szünetben, a tavasziban ugyanis székelyföldi körútra mentünk a barátaimmal. Imádom a nyüzsgést,
anyuék azonban nem azok a „kimozdulós”
emberek, munka után legszívesebben otthon,
a panelban sziesztáznak, és ha hazamegyek,
elvárják, hogy csatlakozzam hozzájuk. De
most az a cél, hogy a barátaimmal legyek.
Ők még sohasem voltak Budapesten, az idegenvezetőjük leszek, és megmutatom nekik
azt a nagyvárosi pörgést, amit a világon a
legjobban szeretek. Persze, bizonyos mértékben ez Kolozsváron is megvan, ezért is élvezem az ottani életet.
– Hol fogtok lakni ezekben a napokban?
– Van spórolt pénzünk, majd bérelünk valamit. Nem szerveztem semmit előre, hogy
minden spontánul történjen. Amúgy csak
hétfőig maradunk.
Hirtelen felgyúlt a villany az autóbuszban,
a sofőr pedig bejelentett egy 15 perces pihenőt. Beszélgetőtársam a barátaira nézett,
akik ráérősen ébredeztek, pár perc múlva
pedig vidáman ugráltak le a jármű lépcsőjéről. Utolsónak a fekete ruhás lány libbent le.
Ahogy társaságával a közeli benzinkút felé
igyekezett, minden mozdulatában ott vibrált
az a lepkekönnyű szabadság, amit legtöbbször hiába kerget, néha azonban igazán magáénak érez az ember.
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Európai Bizottság

Javul az innovációs teljesítmény

Az Európai Unió innovációs
teljesítménye ugyan négy
egymást követő évben javult, most először haladja
meg az Egyesült Államok teljesítményét, ugyanakkor a
fejlődés nem elégséges, az
EU egyre inkább lemarad
Japán és Dél-Korea mögött,
Kína pedig gyors ütemben
zárkózik fel – tette közzé az
Európai Bizottság 2019-es
európai és regionális innovációs eredménytábláját hétfőn.

Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

Összekapcsolták a londoni
és a sanghaji tőzsdét

Összekapcsolták hétfőn a
Londoni Értéktőzsdét (LSE) és
a sanghaji tőzsdét. A lépés lehetővé teszi, hogy az e piacokon
jegyzett
vállalati
papírokkal letéti jegyek formájában mindkét tőzsdén kereskedni lehessen.

A brit pénzügyminisztérium hétfői bejelentésében hangsúlyozza: a
London-Shanghai Stock Connect
kezdeményezéssel most első ízben
nyílik lehetőség a külföldi vállalati
papírok tulajdonjogát igazoló és
megtestesítő letéti jegyek tőzsdei
forgalmazására Kínában.
A tárca szerint a lépés lehetővé
teszi azt is, hogy a befektetők a londoni és a kínai időzónákban folyamatosan kereskedhessenek, és
mindkét piac vállalati részvénykibocsátói tőkét hajthatnak fel a
másik tőzsdén.

Ennek alapján bővülhet a NagyBritanniában jegyzett tőzsdei cégek
befektetői köre – áll a közleményben.
A londoni pénzügyminisztérium
kiemeli, hogy a sanghaji tőzsdén
csaknem 1500 vállalat van jelen, és
közülük jelenleg potenciálisan 260
vehet részt a London-Shanghai
Stock Connect programban.
A tárca becslései szerint Kínában 2030-ra 17 ezer milliárd dollárnyi befektetői tőke lesz
intézményi befektetési társaságok
kezelésében. Három éve ez a tőkemennyiség 2800 milliárd dollár
volt.
A London-Shanghai Stock Connect kezdeményezés a kétoldalú
gazdasági-pénzügyi
párbeszéd
programjának – UK–China Economic and Financial Dialogue (EFD)
– központi eleme.

Amerikai importvámok

Hangsúlyozták, hogy Európának tovább kell javítania az innoképességét
annak
vációs
érdekében, hogy meg tudja állni a
helyét a globális piacokon, valamint hogy emelni tudja az európai
lakosok életszínvonalát.
Az uniós országokat a vezető innovátorok, a jelentős innovátorok,
a mérsékelt innovátorok és a lemaradó innovátorok csoportjába sorolták. Svédország innovációs
teljesítménye a legjobb az EU-ban,

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő hétfőn Londonban ismertetett 37 oldalas új negyedéves
világprognózisa szerint a világgazdaság növekedési üteme az idén 2,8
százalékra lassul a tavaly mért 3,2
százalékról. Ez változatlan előrejelzés, de a cég a 2020-ra szóló globális becslését 2,8 százalékról 2,7
százalékra mérsékelte, és 2021-re is
ugyanilyen ütemű növekedést vár.

A globális átlagon belül a hitelminősítő Kínában az általa eddig
várt 6,1 százalék helyett 6 százalékos, az amerikai gazdaságban 1,9
százalék helyett 1,8 százalékos
GDP-növekedéssel számol jövőre.
A Fitch Ratings londoni elemzői
hangsúlyozták: annak ellenére
csökkentették a globális növekedésre szóló becsléseiket, hogy alapeseti forgatókönyvük nem számol
újabb amerikai importvámok bevezetésével a kínai–amerikai kereskedelemben.
Ha azonban az Egyesült Államok
mégis további vámokat vet ki a
kínai importra, és Kína erre megtorló lépésekkel reagál, akkor a
Fitch számítási modellje szerint a
világgazdasági növekedés 2020ban 2,4 százalékra lassul, még

nye erőteljesen közelít egymáshoz,
vagyis egyre csökkennek a régiók
közötti különbségek. Magyarország régiói egy kivétellel (ÉszakAlföld, lemaradó innovátor) a
mérsékelt innovátorok csoportjába
tartoznak. Közülük Budapest és
Pest megye a leginnovatívabb: Budapest a 130., Pest megye pedig a
139. helyen áll a 238 vizsgált régió
között, míg az összes többi magyarországi régió a 195. és a 210.
hely között áll.
Az Egyesült Királyság és Luxemburg az úgynevezett vezető innovátor kategóriából a jelentős
innovátor kategóriába esett vissza,
míg Észtország első alkalommal
bekerült a jelentős innovátorok
közé.
A leginnovatívabb régiókat tekintve a finnországi Helsinki-Uusimaa, a svéd főváros, Stockholm,
és a dániai Hovedstaden vannak
az elsők között. Az unió 159 régiója esetében a teljesítmény a kilencéves megfigyelési időszakban
nőtt.

munikációs technológiák ágazataira vonatkoznak.
A tájékoztatás szerint az EU tavaly összesen 35 kereskedelmi akadályt szüntetett meg többek között
Kínában, Japánban, Indiában és
Oroszországban, ami több mint 6
milliárd euró többletexportot tett lehetővé 2018-ban. Az intézkedések
nyolc kulcsfontosságú uniós kiviteli
és beruházási ágazatot érintettek: a
mezőgazdaságot és halászatot, az autóipart, a textil- és bőripart, a borok
és a szeszes italok ágazatát, a kozmetikumokat, az ásványi termékeket, a
repülőgép-alkatrészeket és az információs és kommunikációs technológiai (IKT-) berendezéseket. A

2018-ban megszüntetett kereskedelmi és beruházási akadályok között voltak a szarvasmarha- és
juhfélékből készült termékek behozatalára vonatkozó kínai korlátozások, a könnyű haszongépjárművekre vonatkozó jogellenes orosz
dömpingellenes intézkedések, az
elektronikus árukra vonatkozó
vámok és a bőráruk kivitelét korlátozó kötelező állategészségügyi bizonyítványok Indiában, a borok és
szeszes italok engedélyezett adalékanyagainak használatára vonatkozó korlátozások Japánban,
valamint a textiltermékek kötelező
címkézése Egyiptomban – közölte
az uniós biztos.

Egyre több akadály a külföldi piacokon

Az európai vállalatok a külföldi piacokon egyre több
akadállyal
szembesülnek,
ugyanakkor az Európai Unió
(EU)
protekcionizmusra
adott válaszának köszönhetően az elmúlt öt évben 123
ilyen akadály szűnt meg –
derült ki az Európai Bizottságnak a kereskedelem és a
befektetések útjában álló
akadályokról szóló jelentéséből, amelyet hétfőn tett
közzé.

Cecilia Malmström kereskedelempolitikáért felelős uniós biztos
a jelentés ismertetésekor közölte, a
beszámoló 45 olyan új kereskedelmi akadályt azonosított, amelyeket 2018-ban EU-n kívüli
országokban vezettek be, így öszszesen 425 intézkedés van érvényben 59 országban.
A lista élén Kína és Oroszország
áll, amelyekhez 37, illetve 34 problematikus kereskedelmi intézkedés
köthető. Az uniós exportra leginkább a Kína, az Egyesült Államok,
India és Algéria által bevezetett intézkedések vannak hatással. Ezek
az új intézkedések által érintett
összes uniós export 80 százalékát
fedik le, és főként az acélipari, alumíniumipari, illetve az infokom-

Londoni elemzők a vártnál kisebb globális
növekedésre számítanak

Londoni pénzügyi elemzők
friss előrejelzései szerint a
kínai–amerikai kereskedelmi
konfliktus a világgazdaság
egészében jelentősen rontja a
befektetői hangulatot, és
emiatt az eddig vártnál lassabb globális növekedésre
számítanak a következő két
évben.

utána sorrendben Finnország,
Dánia és Hollandia következik.
Magyarország a mérsékelt innovátorok csoportjába tartozik, teljesítménye elmarad az uniós átlagtól.
Az eredménytáblából az is kiderül, hogy 2011 óta az EU-országok
innovációs teljesítménye átlagosan
8,8 százalékkal nőtt, Magyarországé pedig 2,8 százalékkal emelkedett.
Kína teljesítménye háromszor
gyorsabban javul ezen a téren,
mint az Európai Unióé, ezért nagy
ütemben zárkózik fel, Japán és
Dél-Korea pedig egyre nagyobb
előnyre tesz szert az EU-val szemben.
Az európai innovációs eredménytáblát a regionális innovációs
eredménytábla kíséri. Ez utóbbi az
innovációs rendszerek teljesítményének összehasonlító értékelését
tartalmazza 23 uniós tagállam 238
régiójára, valamint országos szinten Ciprusra, Észtországra, Lettországra, Luxemburgra és Máltára
vonatkozóan. A régiók teljesítmé-

akkor is, ha a világ nagy jegybankjai monetáris enyhítési lépéseket
tesznek.
A Fitch Ratings szerint ennek a
negatív forgatókönyvnek a megvalósulása nem járna globális receszszióval, mégis a 2009-es recessziós
év óta a leggyengébb világgazdasági növekedést jelentené, valamivel gyengébbet a 2012-ben – az
euróövezeti szuverén adósságválság
mélypontján – mért éves ütemnél is.
Ha mindezek mellé az amerikai
kormány az európai autóimportra is
pótlólagos vámokat vetne ki, és ha
Nagy-Britannia rendezetlen módon,
megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból, ez együtt jelentősen
erősítené a sokkhatást, és még sokkal nagyobb ütést mérne az euróövezeti gazdaságra – áll a Fitch

hétfői globális elemzésében. Az
egyik legtekintélyesebb londoni
pénzügyi-gazdasági elemzőház, az
Oxford Economics ugyanezekre a
forgatókönyvekre kidolgozott előrejelzésében szintén 2,7 százalékra
lassuló világgazdasági növekedést
vár 2020-ra, de már az idei évre is
ugyanilyen ütemű globális GDPbővüléssel számol a tavalyi 3,2 százalékos
növekedés
után,
hangsúlyozva, hogy a világgazdaság növekedése máris érezhetően
lassul.
A ház a kínai gazdaságban is folyamatosan lassuló, a tavalyi 6,6
százalék után az idén 6,2 százalékos, 2020-ban 5,9 százalékos növekedést vár.
A cég számítási modellje szerint
ha az amerikai kormány valóban 25
százalékos vámot vet ki 50 milliárd
dollár értékű EU-autóimportra,
ahogy azt korábban kilátásba helyezte, az – az Európai Unió várható ellenlépésének hatásával
együtt – 2021-ben 0,2 százalékpontnyi negatív növekedési hatással

járna az uniós gazdaságban. Az Oxford Economics szerint e forgatókönyvet az EU-átlagon belül
Németország és a kelet-európai EUgazdaságok szenvednék meg
a leginkább.
Ez utóbbi kockázatra más nagy
londoni házak is felhívták a figyelmet.
A Morgan Stanley globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni befektetési részlegének feltörekvő
piacokkal foglalkozó elemzői erről
összeállított legutóbbi tanulmányukban közölték: modellszámításaik szerint ha az amerikai kormány
az EU-ból érkező autóimport vámját például 22,5 százalékponttal
emeli, az a magyar hazai össztermék éves növekedési ütemét hozzávetőleg 0,25 százalékponttal, a cseh
GDP-növekedést ennél nem sokkal
kisebb mértékben fogná vissza, és a
nagyobb, a külkereskedelemre kevésbé nyitott lengyel gazdaság növekedését is 0,15 százalékponttal
lassítaná az alapeseti előrejelzésekhez képest.
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Zárult a Tour de Hongrie: mindenki a magyar
kerékpársport felemelkedését látja

A szervezőbizottság elnöke szerint hollywoodi történethez hasonlít, ahogy két magyar is dobogóra
állhatott a vasárnap zárult Tour de
Hongrie országúti kerékpáros körversenyen.
Eisenkrammer Károly az MTInek értékelte az idei Tourt, s rögtön
azzal kezdte, hogy tulajdonképpen
a most összetettben második Dina
Márton és harmadik Valter Attila tavalyi biztató teljesítménye miatt határozta el, hogy két év szünet után
idén mindenképpen visszatér majd
a mezőny a Kékestetőre. A számítása pedig bevált, mivel az Alberto
Contador csapatánál, a Kometánál
szereplő Dina a második, a lengyel
CCC Development Team színeiben
tekerő Valter pedig harmadikként
ért fel a királyetapon a Kékesre.
„Tavaly Marci versenyben lett
volna a legjobb hegyimenőt illető
piros trikóért, ám egy szerencsétlen
bukás megakadályozta abban, hogy
megszerezze. Így került képbe Attila, aki végül nagy csatát vívott a
kategóriát megnyerő lengyel Patryk
Stosszal – nyilatkozta az MTI-nek
Eisenkrammer Károly. – Idén viszont mindketten dobogóra állhattak, így ez olyan, mint egy
hollywoodi sztori. Kíváncsi vagyok,
jövőre hogyan folytatódik a film.”
A korábbi kiváló versenyző azért
is elégedett az idei viadallal, mert a
visszajelzések pozitívak, a szurkolók pedig boldogok, s a hazai kerekesek kiemelkedő eredményei
láttán „mindenki a magyar kerékpársport felemelkedését látja”.

A sportvezető a magyarok teljesítményéről a verseny „teljesítményére” tért át, megjegyezve, hogy a
fejlődés folyamatos, amiben nagy
szerepe van, hogy a rendezők sokat
tanultak a nagy viadalok szervezőitől, így a Tour de France-ot rendező
Amaury Sport Organisationtól
(ASO) vagy a Giro d’Italiát szervező
RCS Sporttól. Mint mondta, néhány
éve az volt a nagy dilemmájuk, hogy
a 2.2-es kategóriából eggyel magasabb, 2.1-es erősségű versenyek
közé lépjenek, most pedig szintén
hasonló lépést fontolgatnak.
„Kockáztattunk, és úgy döntöttünk, előre megyünk, s jöjjön velünk a magyar kerékpársport” –
utalt a 2018-as szintlépésre, ami

Fotó: Tour de Hongrie

szerinte bevált, s most ugyancsak az
a kérdés, hogy a verseny további
erősítésével, s ezáltal a nemzetközi
médiafigyelem növelésével a turizmust, az országimázst erősítsék,
vagy a jelenlegi magyar kerékpársport erejéhez igazodva maradjanak meg a mostani kategóriánál.
Viszont azt sem titkolta, hogy a következő szintre csak akkor érdemes
lépni, ha azt követően rövid időn
belül még egyet haladnak feljebb a
legerősebb World Tour kategóriába.
A kategóriaváltáshoz szerinte szükség van előrelépésre például a szállások megfelelő számában és
minőségében, ám ha ez meglesz,
akkor reális lehet a váltás, s akár
már jövőre is van rá esély.

A 40. Tour de Hongrie végeredménye
1. Krists Neilands (lett, Israel Cycling Academy) 21:13.00 óra
2. Dina Márton (Kometa Cycling Team) 1:22 perc hátrány
3. Valter Attila (CCC Development Team) 1:26 p h.

Sepsi OSK: Öt új játékos a keretben

Újabb játékosleigazolást jelentett be a labdarúgó 1. ligában szereplő Sepsi OSK. A 21 éves
Horaţiu Moldovan kapuvédő három évre kötelezte el magát a háromszéki alakulatnál. Legutóbb a 2. ligás Temesvári Ripensiánál
szerepelt.
Ő az ötödik új szerzeménye a Sepsi OSKnak a 2019/2020-as bajnoki évad előtt, korábban az északmacedón hátvéd Risto Mitrevski,
a balhátvéd Andrei Sin, a holland középpályás
Hilal Ben Moussa, valamint a horvát középhátvéd Hrvoje Barisic leigazolását jelentették be
Sepsiszentgyörgyön.
A László Csaba vezette székelyföldi alakulat

Horaţiu Moldovan a legfrissebb szerzemény. Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Marosvásárhelyi magyar labdarúgóval erősített a Puskás
Kétéves szerződést kötött a Puskás Akadémiával a marosvásárhelyi születésű
Fülöp Lóránd. A labdarúgó a felcsúti klub
első nyári igazolása. Fülöp Lóránd a legutóbbi román pontvadászat nyolcadik helyezettje, az FC Botoşani mezét cserélte a
Puskás Akadémiáéra. A huszonegy esztendős támadó az elmúlt szezonban huszonötször lépett pályára a román élvonalban,
ezeken a találkozókon nyolcszor volt eredményes, négyszer pedig előkészítőként jeleskedett. A Puskás Akadémiának adott interjújában elmondta, örömmel fogadta el a klub
ajánlatát, átigazolását egyértelmű előrelépésként értékeli.

Őrizetbe vették Michel Platinit

Letartóztatták az Európai
Labdarúgó-szövetség (UEFA)
korábbi elnökét, a 2022-es katari futball-világbajnokság rendezői pályázatának vizsgálata
keretében. A France Football
azt írja honlapján, Platinit a
nanterre-i rendőrségre vitték, és
kihallgatják majd a 2022-es világbajnokság rendezési jogának
odaítélésével kapcsolatban.
A korábbi UEFA-elnök korrupciós gyanúba keveredett a
2022-es torna házigazdájának
kiválasztásával kapcsolatban. A
2022-es világbajnokság rendezési jogát 2010-ben, Platini
UEFA-elnöki regnálása idején
ítélték oda Katarnak, és azóta

többször felvetődött a korrupció gyanúja a döntéssel kapcsolatban.
Sajtóhírek szerint a volt francia elnök Nicolas Sarkozy egykori tanácsadóját, Claude
Gueant-t ugyancsak kihallgatták, de nem vették őrizetbe. A
korábbi klasszis játékos, most
63 éves Platinit 2015-ben nyolc
évre eltiltotta a Nemzetközi
Labdarúgó-szövetség (FIFA)
etikai bizottsága, mert 2011ben kétmillió svájci frankot kapott az akkori FIFA-elnöktől,
Joseph Blattertől. A büntetését
később négy évre mérsékelték,
így idén októberben lejár az eltiltása.

hétfőtől az ausztriai KreischbergMurauban edzőtáborozik. Június 30áig tart az alapozás, ez alatt az idő
alatt több felkészülési mérkőzést is
játszanak: június 20-án az örmény
Bananc Jereván, 23-án a szerbiai
Bácskatopolya, 26-án az orosz FC
Krasznodar, 29-én pedig az ugyancsak orosz Krilja Szovjetov Szamara
lesz az ellenfél.
Azt is bejelentették, hogy a Sepsi
OSK részt vesz a Mol Kupáért Székesfehérváron július 2-3-án rendezendő tornán.

Brustur: Igazi csapatot
kovácsoltunk össze

Bálint Zsombor

A Marosvásárhelyi CSM női kosárlabdacsapata a harmadik klub
az utóbbi évtizedben, amely a várost ebben a sportágban az élvonalban képviseli. Az erősen induló
Nova Vita-projekt három idény
után kifulladt, az alulról építkező
Sirius pedig a tavalyi önálló részvétel után, saját anyagi lehetőségek
hiányában, beolvadt a CSM-be. A
kispad maradt a helyén, továbbra
is Ionel Brustur a vezetőedző, őt
kérdeztük a közeljövő kilátásairól.
– A szabályok által megengedett legjobb lehetséges helyezést
érték el ebben az idényben úgy,
hogy gyakorlatilag csak belföldi
játékosokat használtak, hiszen
egyetlen légiósuk, Angel Robinson
idény közben távozott. Hogyan értékeli az évadot?
– Valóban, azt gondolom, hogy
jó bajnokság volt, szép mérkőzéseket játszottunk. Végül rájátszást
érő helyen végeztünk, de sajnos,
ezen nem vehettünk részt a szabályzat miatt. Nekem az a véleményem, hogy sikerült egy igazi
csapatot összekovácsolnunk.
– Mire lenne szükség ahhoz, a
pénzen kívül természetesen, hogy a
következő bajnokságban mondjuk
meg lehessen célozni az első négy
hely egyikét?
– Az első négybe jutni szerintem nagyon nehéz. Ehhez mindenképpen szükség lenne egy nagyon
jó képességű beállósra és hasonlóan magas színvonalat képviselő
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játékirányítóra, és emellett megtartani a jelenlegi keret magvát.
– Van már elképzelés arra, hogy
kiket szerződtetnének?
– Most arra várunk, hogy világosan kiderüljön, mekkora költségvetésre támaszkodhatunk, csak
utána kezdünk tárgyalni a kiszemelt játékosokkal. Egyelőre csak
tapogatózunk, keressük azokat a
kosarasokat, akik segítésünkre lehetnek.
– Nincs senki konkrétum?
– Egyelőre nincs.

RÖVIDEN

Fotó: Nagy Tibor

* A címvédő Chile magabiztosan, 4-0-ra győzte le Japánt a labdarúgó
Copa America csoportkörének első fordulójában. A chileiek az első félidő hajrájában Erick Pulgar góljával szereztek vezetést a tornára vendégként meghívott japánok ellen. A második játékrész 54. percében a
mexikói UANL, becenevén a Tigres csatára, Eduardo Vargas növelte
az előnyt és döntötte el gyakorlatilag a mérkőzést. A folytatásban már
könnyedén játszottak a chileiek, az utolsó tíz percben előbb Alexis Sánchez látványos fejesével megszerezte 42. gólját a válogatott mezében,
majd Vargas beállította a végeredményt. Vargas volt a legutóbbi két
torna gólkirálya, Sánchez pedig a 2016-os Copa legjobb játékosa. A tíz
dél-amerikai együttes mellett hagyományosan két meghívott szerepel a
tornán, az ázsiai válogatott mellett ezúttal Katar a másik vendégcsapat.
* Costa Rica 4-0-ra kiütötte Nicaraguát a közép- és észak-amerikai
labdarúgó-kontinensbajnokság, az Arany-kupa első fordulójában. A
hazai pályán játszó Costa Rica – a torna fő helyszíne az Egyesült Államok, de egy-egy kettős mérkőzést Costa Rica és Jamaica is vendégül
lát – három góljával már az első félidőben eldöntötte a meccset. Eredmények: A csoport: Kanada – Martinique 4-0, Mexikó – Kuba 7-0; B
csoport: Haiti – Bermuda 2-1, Costa Rica – Nicaragua 4-0; C csoport:
Curacao – Salvador 0-1, Jamaica – Honduras 3-2.
* Ausztria és a címvédő Németország is győzelemmel kezdte az U21es labdarúgó-Európa-bajnokságot. A németek az Augsburgban játszó
Marco Richter góljával már az első félidőben megszerezték a vezetést
Dánia ellen, és végig kezükben tartották a meccset. A második játékrészben ismét Richter talált be, majd egy gólpasszt is adott Luca
Waldschmidtnek, amire büntetőből válaszoltak a dánok. A címvédő így
könnyed győzelemmel kezdte az Eb-t. A négyes délutáni meccsén
Ausztria két góllal legyőzte a hajrában már emberhátrányban futballozó
Szerbiát. Eredmények: B csoport: Szerbia – Ausztria 0-2, Németország
– Dánia 3-1. A román érdekeltségű C csoport 1. fordulójának mérkőzéseit tegnap lapzárta után játszották.

Ferencvárosi játékosé az idény legszebb gólja
a kézilabda BL-ben

Schatzl Nadine Krim Ljubljana elleni parádés gólját
választotta az EHF a 2018/2019-es BL-szezon legszebb találatának.
A Európai Kézilabda-szövetség (EHF) ezúttal is
összegyűjtötte a Bajnokok Ligája-szezon legszebb góljait. Remek hír, hogy a BL-szereplő magyar csapatok
nagy fölényét hozta a lista, számolt be az M4 Sport.
A legszebb találat a ferencvárosi balszélső Schatzl
Nadine nevéhez fűződik. A 25 éves magyar válogatott
elképesztő csuklómozdulattal tette fel a labdát a hosszú
felsőbe.
A második helyen a győriek klubikonja, Görbicz
Anita végzett, a Final Four elődöntőjében szerzett –
Schatzléhoz hasonló – klasszis találatával.
A két kiválóság mellett felkerült még a listára Háfra
Noémi, Nerea Pena, Veronica Kristiansen, Stine Otfedal, Bódi Bernadett, Anne Mette Hansen és Eduarda
Amorim egy-egy gólja is.

Fotó: M4 Sport
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KFT. – S.R.L. – Korlátolt-e a korlátolt felelősség?
A személyes felelősség csapdái (1.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

A 2008-ig tartó konjunkturális
vagy valós gazdasági növekedés
egyik folyománya volt, hogy nagyon sok személy, nem mindig teljesen átgondolt megfontolásból –
esetleg kisebb jelentőségű gazdasági tevékenysége miatti számlázási kényszerből – KFT.-t
(S.R.L.), korlátolt felelősségű kereskedelmi társaságot alapított, hiszen abban a periódusban
Romániában nem is létezett, akinek nem volt cége. Tették ezt többek között amiatt is, mert hiányos
volt úgy általában a vállalati kultúra, de azért is, mert egy kft. létrehozása relatív olcsó volt, a
jelenleg is 200 lej törzstőke, valamint az ehhez járuló, csekély öszszegű cégbírósági illetékek, illetve
ügyintézési költségek nagyon egyszerűvé tették a megalapítását.
Ugyanakkor az alapítók a kft.-k
működéséről csak annyit tudtak,
hogy külön jogi személy, amely
korlátolt felelősséggel rendelkezik, kötelezettségei, esetleges tartozásai nem érintik a természetes
(magán-) személyeket, a „cégben”
bármit lehet csinálni, mert úgysem
vonják ezért személyesen felelősségre sem az alapítókat (részvényeseket), sem az adminisztrátort
(ügyvezetőt). A becsületes üzletemberek mellett, a korlátolt felelősségre alapozva, sokan –
külföldiek is – nem mindig teljesen korrekt indíttatásból alapítottak Romániában kft.-t, arra
számítva, hogy a felfuttatott, majd
az adósságban és nagy állami tartozásokkal magára hagyott társasággal majd csak lesz valami,
annak tartozásaiért a magánszemélyek úgysem felelnek.
A külföldiek esetében a jelenség
egyik oka az, hogy az Európai
Unió államaiban a korlátolt felelősség védelméért „fizetni kell”,
például a szomszédos Magyaror-

szágon egy kft. alapításának csak
a törzstőkeköltsége sokkal magasabb, mint nálunk, jelenleg mintegy 3.000.000 Ft, ami körülbelül
10.000 eurónak felel meg.
Annál nagyobb a magánszemély részvényes, de elsősorban az
ügyvezető meglepetése, amikor a
pénzügyi igazgatóság vagy a felszámolóbiztos kezdeményezésére
saját személyes és egyetemleges
(szolidáris) felelősségét állapítják
meg a fizetésképtelenné vált társaság teljes adósságára! A magyarázat abban rejlik, hogy a törvény a
korlátolt felelősség védelmét csak
a jóhiszemű ügyvezetés esetén ismeri el. Abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy a társaságot
rosszhiszeműen juttatta fizetésképtelenségbe az ügyvezető, különböző konkrét, a törvény által
meghatározott
cselekmények
tényállását teljesítve, már nem érvényesül a korlátolt felelősség védelme, és a rosszhiszeműen eljáró
személy korlátlanul, személyesen,
teljes vagyonával, a társasággal
egyetemlegesen felel annak tartozásaiért vagy kötelezhető annak
megfizetésére.
A személyes felelősség megállapítására két törvényes eljárás létezik: az elsőt a román adóügyi
eljárásról szóló 2015. évi 207. sz.
törvény, a másodikat a román
csődtörvényről szóló 2014. évi 85.
sz. törvény taglalja.
A teljesség igénye nélkül vázoljuk a két eljárás menetét, és azoknak a gyakorlatban előforduló
főbb eseteit.
Amióta 2014. február 7-én megjelent az Országos Adóügyi
Ügynökségnek a személyes felelősség megállapításáról rendelkező alkalmazási rendelete, azóta
egyre nő azon esetek száma, amikor az adóhatóság magánszemélyeket kötelez kereskedelmi
társaságok adósságának megfizetésére.
Ennek az eljárásnak az esetében
az adóellenőrzés során, még a tár-

saság csődeljárása előtt, az illetékes megyei pénzügyi igazgatóság,
saját hatáskörben eljárva, átvilágítja a fizetésképtelenné vált társaságot, ha annak elmaradt állami
tartozása van. Ekkor sor kerül a
könyvelés és a társaság valós helyzetének összevetésére, elsősorban
a leltár, a bevételek, az áru, a kaszszapénz, illetve a folyószámlákon
a könyvelésben megjelenő értékek
„ütköztetésére”. Abban az esetben,
ha ezek nem egyeznek, vagyis a
valóságban kevesebb pénz vagy
pénzre váltható áru található a társaság tulajdonában – esetleg a társaságot teljesen „kiürítették” –,
akkor, a hiányt tisztázandó, az
ügyletekért és az ügyvezetésért felelős személyt – általában az
ügyvezetőt, de lehet bármilyen
más személy is – beidézi az adóhatóság személyes kihallgatásra.
Ha ebben az esetben sem tudja a
hiányt könyvelési értékkel bíró iratokkal bizonyítani vagy igazolni,
és megállapítást nyer, hogy a társaság emiatt lett fizetésképtelen, a
pénzügyi igazgatóság közigazgatási-pénzügyi döntéssel a társaság
teljes adóssága tekintetében megállapítja az ügyvezetésért felelő
személy teljes és a társasággal
egyetemleges vagyoni felelősségét, még akkor is, ha a tulajdonképpeni hiány sokkal kisebb, mint
a társaság adóssága.
Természetesen minden esetben
bizonyítani kell az illető személy
rosszhiszeműségét, illetve a következő esetek valamelyikét: a társaságból vagyonmentés történt,
amely fizetésképtelenséget okozott, az ügyvezetők nem kérték a
társaság csődvédelem alá helyezését, az állami adókat és illetékeket
nem jelentették, illetve nem fizették be, vagy éppen ellenkezőleg:
alaptalanul igényelték vissza. Fontos megjegyezni, hogy a csődvédelem kérésének elmulasztásán kívül
a többi esetben bármilyen harmadik személy felelősségre vonható.
(Folytatjuk)

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felvilágosító
kampánya keretében a piacokon árusító őstermelőket is
tájékoztatták kötelezettségeikről és a helyi rendőrség által
kiszabható bírságokról.

A marosvásárhelyi piacokon árusító mezőgazdasági termelőket arra
figyelmeztetik, hogy a saját gazdaságukból származó termények értékesítése során ne feledkezzenek
meg azokról a követelményekről,
amelyek hiányában bírságolhat a
helyi rendőrség. A mezőgazdasági
őstermelők a saját gazdaságból
származó termékeket az őstermelői
igazolvány, a kereskedelmi könyvecske és a személyazonossági igazolvány
felmutatásával
értékesíthetik.
Az őstermelői igazolványt azok a
magánszemélyek igényelhetik, akik
a mezőgazdasági ágazatban gazdasági tevékenységet folytatnak, és
csak az használhatja, akinek a nevére kiállították. Az igazolvány tanúsítja az illető őstermelői
minőségét, és a termelő lakhelye
szerinti polgármesteri hivatal állítja
ki.
– A mezőgazdasági termékek forgalmazásához szükséges kereskedelmi könyvecskét ugyancsak az
őstermelő lakhelye szerinti polgármesteri hivatal bocsátja ki, ehhez
elengedhetetlen az őstermelői igazolvány. Ezt a kereskedelmi engedélyt az elsőfokú rokonok is
használhatják a terményeik értékesítése során.
– Csakis a termelői engedélyben
feltüntetett termékeket lehet értékesíteni.
– A termékcímkét látható helyen

Hatvan napon belül jelentkezhetnek

A végzős álláskeresők

A tanintézmények idei végzősei a
tanév lezárását követő hatvan
napon belül jelentkezhetnek a
megyei munkaerő-foglalkoztatási
ügynökségeknél annak érdekében, hogy az országos adatbázisba
kerüljenek,
ami
a
munkanélküli-segély igényléséhez elengedhetetlen.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Piaci árusítás és közélelmezés

Az álláskeresők nyilvántartásba vétele
egy megelőző és kötelező szakasza a
munkanélküli-segély folyósításának és a
munkaerő-foglalkoztatás ösztönzésének.
A középiskolák, egyetemek, főiskolák
végzősei a felvilágosítás és személyes
tanácsadás mellett állásközvetítésben,
ingyenes szakmai továbbképzésekben és
havi anyagi juttatásban részesülhetnek.
A középiskolát végzettek esetében a
hatvan napot június elsejétől számítják,
mivel a 2018-as tanügyminiszteri rendelet értelmében a líceumokban az oktatás
2019. május 31-én zárul. A középiskolát

végzett fiatalok abban az esetben is regisztrálhatnak, ha az érettségi vizsgájuk
sikertelen. Amennyiben valamelyik tantárgyból tanév végén nincs lezárva a
végzős, a sikeres pótvizsgát követő hatvan napon belül regisztrálhatnak az
ügynökségnél. A sikeres pótvizsga dátuma a tanintézmény által kibocsátott
igazoláson kell szerepeljen.
Azok a végzősök, akik hatvan napon
belül nem helyezkednek el a végzettségüknek megfelelő szakmában, és szerepelnek az ügynökség nyilvántartásában,
igényelhetik a munkanélküli-segély folyósítását, ha nem folytatják a tanulmányaikat és nincs jövedelmük, illetve
amennyiben van, az kisebb, mint a jelenleg érvényben lévő szociális referenciamutató (500 lej). A munkanélküli-segély
250 lej, és a tanintézmény elvégzését követő hatvan nap letelte után hat hónapig
folyósítják.
Bármilyen tanintézmény végzettje, ha

kell feltüntetni, és a következőket
kell tartalmaznia: a termelő elnevezését/nevét, a termék nevét, a származási helyet (település neve), a
termék begyűjtésének időpontját és
az árát.
– Tilos mezőgazdasági termékeket viszonteladás céljából felvásárolni és a kereskedelmi könyvecske
birtokában forgalmazni. A 2014. évi
145-ös számú törvény – amelynek
tárgya az agrártermelők gazdasági
tevékenységének a szabályozása –
értelmében a nem saját termelésből
származó mezőgazdasági termékek
forgalmazása 7.500–15.000 lej közötti bírságot vonhat maga után.
Kereskedelem, szolgáltatás,
közélelmezés
A kereskedelmi, szolgáltatási
vagy közélelmezési tevékenységek
folytatásához a vállalkozókat is figyelmeztetik, hogy tegyenek eleget
a törvényes előírásoknak.
– Rendelkezzenek a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által kérésre
kibocsátott
működési
engedéllyel vagy közélelmezési engedéllyel és az értékesítésre szánt
termékekre vonatkozó igazoló dokumentumokkal.
– Fel kell tüntetni az összes értékesítésre szánt termék árát, a helyiség bejáratánál pedig látható helyen
a nyitvatartást.
– Az eladásra szánt összes élelmiszernél fel kell legyen tüntetve a
szavatossági idő.
A fenti rendelkezések be nem tartása miatt az 1990. évi 12-es sz. törvény, a 2000. évi 99-es sz.
kormányrendelet és a 2004. évi
124-es helyi tanácsi határozat értelmében 400–20.000 lej közötti pénzbírság róható ki. (szer)

Fotó: archív

legkevesebb 16 éves, és a végzéstől számított 60 napon belül nyilvántartásba
kerül
a
munkaerő-foglalkoztatási
ügynökségnél, majd teljes munkaidővel
munkaviszonyba kerül 12 hónapnál
hosszabb időszakra, 1.500 lejes járadékra jogosult, amelyet két részletben fizetnek ki.
Amennyiben a végzettek a tanulmányaik befejezését követő 60 napon belül
nem jelentkeznek az ügynökségnél nyilvántartásba vétel céljából, álláskeresésre
és az ügynökség szolgáltatásaira jogosultak, azonban elvesztik a munkanélküli-segélyhez való jogukat.
Bővebb felvilágosításért a Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség
(AJOFM)
marosvásárhelyi
kirendeltségén, a Iuliu Maniu utca 2.
szám alatt lehet érdeklődni vagy a
0265/269-247-es telefonszámon, illetve
a lakhely szerinti munkaerő-foglalkoztatási ügynökségeknél. (sz.p.)
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Jogos a felháborodás, de a felelősségre
vonás most is várat magára...

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Napok óta a betegek mellett a családorvosok is
megelégelték, hogy az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár által működtetett rendszerben egyre gyakoribbak a pár órás, akár többnapos leállások. Amikor
pár évvel ezelőtt bevezették a névre szóló egészségügyi kártyákat, örvendtünk, hogy gyorsabb, jobb lesz
a járóbeteg-ellátás, a vények felírása és a gyógyszerek kiadása. De ezek a kiesések az egész egészségügyi rendszert érintik, a szakrendelésekre való
küldőcédulák megírásától a kórházi beutalókig, vagy
ha külföldre utazol, és az adott időszakra orvosi ellátásra biztosítást szeretnél kötni stb. Nem is sorolom
tovább, mert a rendszer gyakori meghibásodása, leállása a mindennapjaink normális működését gátolja.
Ha pár napra is, rá vagy utalva teljes áron megvenni
a részben vagy teljesen térítésmentes gyógyszereidet.
Sorina Pintea egészségügyi miniszter asszony közben azzal takarózik, hogy nem a minisztérium működteti a rendszert, és már tavaly óta vizsgálják a
felmerült problémákat. Szerintem egyszerű dologról
Gyönyörű reggelre ébredtem, a
nap sziporkázva szórja sugarait a
nappali tágas ablakaira, végre kiülhetünk az öreg diófa kövér árnyékába kávézni. Úgy tűnik, álom
az egész, hogy ez csak egy bérelt
nyaraló, és ha felébredek, otthon
találom magam a négy fal között,
ahol a kakaskukorékolás helyett
sajnos gyakran az autók hangja az
ébresztő... Csipkedem magam, ez
mégsem álom, ez a valóság, ez az
én udvarom, ezek az én virágaim,
amelyeket ha megérintek és érzem
az illatukat, jókedvre derítenek.
Hátramegyek a kertbe, reggeli harmat frissítí a levegőt, a termés zöldell és fejlődik az aranyat érő
májusi esőtől. Lelkemben azt
érzem, megérte falura költözni!
Igen ám, de ez a gyönyör sajnos
egyre halványul, rigófütty helyett
egyre gyakrabban varjúkárogásra
kell ébrednem. Riadtan rohanok a
kertbe pizsamában, papucsban,
hogy mentsem még azt a pár szál
borsót, csemegekukoricát, babot,
amit nem szedtek még ki pirkadatkor a varjak.
Hasonló problémával szembesültem, amikor a határban szemügyre vettem az idei vetést, kilenc
sorban három szál kukorica ma-

lenne szó: ki kivel kötötte a szerződést, mit tartalmaz
a szerződés, mindkét fél kötelessége és jogai, egészen
a szerződés egyoldali felmondásáig; a szerződés tartalmazza-e a rendszer szervizelését?
Az egyszerű munkás a selejtes munkadarabért
nemhogy nem kap honoráriumot, de egy-két figyelmeztetés után nézhet új munkahely után. Nem így a
miniszter asszonyunk, aki igaz, hogy a családorvosok
és a páciensek elnézését kéri a felmerült hibákért, de
miután megkérdezték, hogy nem lenne-e megoldás
egy másik rendszer bevezetésére, azt mondta: egy
másik rendszer bevezetése ki van zárva, nem dobhatunk ki újra 100 millió eurót. Ilyen választ csakis egy
politikus adhat. Köszönjük, de mást várunk, gyors és
hatékony megoldást, hogy a rendszer tökéletesen működhessen. A felelősöket felelősségre kell vonni,
nemcsak erkölcsi, hanem anyagi szempontból is.
Utána senkinek nem kell bocsánatért esedezni.

Elmélkedem...

radt, a többit mind kiszedték. A
szomszéd bosszankodik: „az enyémet a vaddisznók túrták ki, kárba
veszett a szántás, a vetés, vele
együtt pedig a vetőmag, ami nem
kis összeg”.
Ahogyan régen a gyermekeimmel tettem, elvinném az unokáimat horgászni a Maros-partra, de
az felelőtlenség lenne, mivel anyamedve tanyászik ott két boccsal,
nyomot hagyva. És sorolhatám a
végtelenségig ezeket a dolgokat,
amiktől sajnos már semmi nem
olyan, mint régen.
És ami igazán kiváltja belőlem,
hogy elmélkedjem és szomorkodjam, az az, hogy naponta hallom és
olvasom az állatvédők cikkeit, miszerint megszámolták, hogy Marosvásárhelyen csupán 900 és egynéhány varjúfészek van, aminek a
száma nem nő, és hogy milyen
rosszak az emberek, mert nem hajlandók gyönyörködni a varjak
„éneklésében”, mivel a varjú „énekesmadár”, és üldözik szegényeket
a tömbházak, parkok környékéről.
Ebben az esetben az sem számít,
hogy ahol megjelennek, ott eltűnnek a valódi énekesmadarak, amelyek színesítik a város morajló
hangját, anélkül hogy ártanának a

Szász Károly nyugdíjas

környezetnek. Uraim, én megkérem önöket, hogy amikor Sáromberke felé tart útjuk, a gólyákat
gyűrűzni, vegyék a fáradságot, és
álljanak szóba a gazdákkal, akik a
mezőt művelik, vagy lépjenek be
akárhány kertészkedő, gazdálkodó
udvarára, és kérjék ki a véleményét
az embereknek, hogy hány varjú
szükséges ahhoz, hogy tönkretegyen 6 ha kukoricát, 1 ha napraforgót mind egy szálig; hogy a
medvék miatt félnek az emberek
kirándulni, kikapcsolódni a Maros
partján. Ősszel pedig, amikor csapatba verődve köröznek a csókák
az égen..., na akkor kell számolni,
hogy hányan vannak, és hogy évről
évre hányszorosára szaporodtak.
Én úgy érzem, jó lenne elgondolkodni, mielőtt ódákat zengenének a szegény üldözött és
kitaszított teremtményekről, amelyeknek szaporulatát a szüleik és
nagyszüleik azért tartottak kordában, hogy harmóniában élhessenek
velük úgy, ahogy önök kérik tőlünk, vagy talán a Peter Tiller Az
állatok bolygója című könyvében
megálmodott helyszínhez hasonló
környezetben szeretnénk unokáinkat istápolni.
Nemes István

Táborzárás Marosszentgyörgyön

Az elmúlt hét folymán zajlott a
marosszentgyörgyi római katolikus plébánián a VI. Szent Lukácsfestőtábor, melyen 15 jeddi,
marosvásárhelyi, szászrégeni és
marosszentgyörgyi festő: Abonyi
Mária, Barabás József, Czirjék
Lajos (táborvezető), Jung Ildikó,
Kárp Klára, Kelemen Tibor, Kovács Ágnes, Kulcsár Erzsébet,
Magyari Júlia, Neagoi Zsófia,
Orbán Ferenc, Sermesan Dorina,
Soó Emma, Takács Judit, Veress
Zsuzsa, illetve Duha László fafaragó vett részt. Az idei téma a család volt. Ezt az alkotásokon is fel
lehet fedezni a madarak, lovak,
pingvinek, virágok, fák „családosítása” kapcsán, de természetesen
megjelenik az emberi család és
végül a Szent Család is különböző
formában.
Minden nap a családról szóló
szentírási rész felolvasásával kezdődött, majd rövid magyarázatot
fűzött hozzá a házigazda, Baricz
Lajos. Baráti, családias légkörben
telt a hét.
Vasárnap a 10 órai szentmisével, illetve utána a tanácsteremben
az alkotásokból készült kiállítás
megnyitásával (Czirjék Lajos) ért
véget a tábor. Ez alkalommal Jung

Ildikó könyveit (Amiről nem beszélünk, Gondolatok) Moldovan
Irén magyartanár mutatta be. Közreműködött az egyházközség
Szent György kórusa Orbán Balázs és Vass Lajos citerások kíséretében, Kakucs Eszter és Kakucs
Tibor Simon Kinga vezetésével,
valamint elhangzottak a házigazdának a tábort, illetve a bemutatót
köszöntő szonettjei.
Köszönettel tartozunk Simon

Kinga kántornőnek és Szántó Edit
titkárnőnek a tábor idején kifejtett
szíves szolgálatáért, valamint
Szabó Ödönnek, az Effendi étterem tulajdonosának a finom falatokért.
Abban a reményben ért véget a
tárlatnyitó és a könyvbemutató,
hogy jövő év júniusának első hetében ismét találkozunk, amikor a
téma a béke lesz.
(Szentgyörgyi)

Szeretnék találkozni
Ferenc pápával

9

A visszhang, amely Ferenc pápa
csíkszeredai látogatása után bejárta
az egész világot, megdobogtatta a
kisiskolások szívét is.
Ezért válaszoltak oly készségesen a Máltai Szeretetszolgálat által
meghirdetett irodalmi pályázatra,
melynek címe Szeretnék találkozni
Ferenc pápával. Bár a valóságban
nem történt meg az óhajtott találkozás, a beküldött pályázatokat olvasva úgy éreztük, hogy a szentatya
áldása megérintette a gyermekek
lelkét, és papírra is vetették szép
gondolataikat.
Ezekből idézünk. Román Alex
Raffael, a balavásári Török János
iskola VI. osztályos tanuló írja: Itt
volt a közelünkben, a mi földünkön,
ahol más nyelven beszélünk, másként imádkozunk, de részei vagyunk Isten teremtett világának. Ez
a látogatás isteni küldetés volt.
A díjazott Kardos Beatrix, a marosvásárhelyi Mihai Viteazul általános iskola VI. osztályos tanulója így
ír: Amikor megjelent, szeméből
derű, szeretet, alázat, tisztelet és
jóság áradt.
Kánya Zoltán V. D osztályos, Borbély Viktória VI. osztályos, Bálint
Anetta V. D osztályos tanuló a Mihai

Viteazul általános iskolából kérdéseket sorakoztattak fel. Azt szeretnék
tudni, hogy mit gondol a szentatya,
miért van olyan sok vallás a világon?
Hogy tud pápaként ilyen alázatos
maradni? Milyen érzés világszerte
ismert embernek lenni? Miért lett
pápa? Szereti a gyermekeket?
Még sok komoly és mosolyt fakasztó kérdés született, ami bizonyítja, hogy érdemes volt újra kiírni
a pályázati felhívást.
A szentatya megjelenése élőben
vagy csak a tévé képernyőjén, valamint a készülődés, a várakozás
öröme felejthetetlen élménnyé vált
mind a felnőttek, mind a gyermekek
életében. Szerettük volna, ha még
több iskola benevezett volna versenyünkbe.
Köszönjük Jánosi Mária tanárnőnek a Mihai Viteazul és Nagy Erzsébet tanárnőnek a balavásári
Török János iskolából, hogy felkarolták pályázatunkat, és írásra buzdították a tanulókat. A versenyben
részt vevők jutalomkönyveket és
édességcsomagokat kaptak. A dolgozatokat magyar szakos tanárnők,
Szász Anikó és Tövisi Éva önkénteseink bírálták el.
Radványi Hajnal máltai tag

Egyre gyakrabban idézem fel
Nagy Pál írót és irodalomkritikust,
Sütő András utolsó pillanatig kitartó, őszinte barátját, akinek az
ágya mellett ott volt a Hunyadi
László Sütő Andrásról készült alkotása.
Sütő András felelősségre máig
sem vont gyilkosairól háborgott, és
hullt a könnye. Elvesztése után
megalapította a Sütő András Baráti
Egyesületet, minden évben szomorúan emlékezve születése és halála
évfordulójára, 2015-ig.
Maximális igyekezettel próbálta
az embereket, a magyar sorstársakat
nem csak koszorúkkal, hanem szavakkal idézni, a huszadik század
mártírját, nemzetét strázsáló, örökkön őrző legnagyobb írójára emlékezni és emlékeztetni. Illyés Gyula
szavaival „a jelenkori magyar írás
legnagyobb reményére”.
Azóta sok idő eltelt, egyre szorít
az idő marka, az emberek egyre
foglaltabbak, sokan nem is akarnak
emlékezni 1990 márciusára, azokra
a fekete, gyilkos szándékú napokra,
emberekre.

Az én korosztályom átélte a magyarságot megalázó szörnyűségeket, tragédiákat, amikről a régi
vásárhelyi lakosság állítja, hogy
ilyen galád, gyűlöletteljes merénylet
nem volt városunk történelmében.
Bátor, felfegyverzett, öntudatos
„népség” volt. Felelősségre is vonták őket, ugye?
A mi mélyen tisztelt és szeretett
Sütő Andrásunk idén június 17-én
lett volna 92 éves. Szavai
agyunkba, zsigereinkbe íródtak: „Ó,
nem, nem hagyom lekopni nevemről az ékezetet. Kereskedelmi szerződést sem írok alá, ha nevemről az
ékezetet el meri hagyni valaki! Egy
rossz hangsúlyért perselybüntetést
fizet a gyermek. Igen, büntetni kell,
birságolni kegyetlenül, aki a nevét
megcsúfolja!” (Engedjétek hozzám
jönni a szavakat).
Ez volt a hitvallása, ezt hagyta
ránk. Kegyelettel, büszkeséggel emlékezünk rá, hogy velünk élt, hogy
beszélt hozzánk, vezetett, bátorított,
és kért a megmaradásunk megőrzésére. Hogy nem hiába halt meg!
Nagy Siklódi Katalin

Cui prodest? Kinek érdeke? Cui
bono? Kinek használ? Az M4 Sport
csatornán sok esetben, amikor fontos, mindannyiunkat érdeklő sportesemények zajlanak, ahelyett hogy
a közvetítést láthatnánk, a következő szöveg jelenik meg a képernyőn: Szerzői jogi korlátozás miatt
jelenlegi műsorunk kizárólag Magyarország területén látható.
Szomorú, idegesítő, érthetetlen!
Kérdem én milliók nevében, akik
jelenleg önhibánkon kívül az anyaországon kívül kerültünk: mi, erdélyiek miért nem nézhetjük a
fontosabb sporteseményeket, melyekben nemzetünk sportolói vesznek részt?

Ilyenek voltak legutóbb például
a magyar labdarúgó-válogatott idei
Eb-selejtezőinek mérkőzései. Még
azokat a mérkőzéseket sem láthattuk, amelyek Magyarországon zajlottak,
például
a
Magyarország–Horvátország, vagy
nemrég a Magyarország–Wales.
Teljesen reménytelenül várhatjuk
a következő mérkőzéseket is?
Kérdem én, miért büntetnek
ezzel bennünket? Kihez forduljunk
a jelenlegi szerzői jogi korlátozás
feloldásáért, ami minket diszkriminál?

Évek, hazajáró lelkek

Kihez forduljunk?

Varró Domokos,
Marosvásárhely

A rovatban közölt levelek tartalmáért,
a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Munkálatok az évadnyitó előtt

Felújítják a Csűrszínházat

Javában folynak a munkálatok Mikházán, hogy az idei
Csűrszínházi Napokat megfelelő
körülmények
között
nyithassák meg. Az önkormányzat, a helyiek és kívülállók vállvetve dolgoznak a
közös cél érdekében.

Gligor Róbert László

Alapos felújítási munkába fogott
a Csűrszínház épületén a nyárádremetei önkormányzat. A nézőtér
fapadlózatát eltávolították, újraalapozták
a
pádimentumot,
amelyet napokon belül lebetonoznak. Mivel hamarosan megnyílik a
nyári szezon, egyelőre azt az emelvényrendszert, magasított nézőteret
állítják fel, amelyet már két éve a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színháztól bérelnek – mutatta meg a helyszínen Szélyes Ferenc színművész,
a Csűrszínházi Egyesület elnöke,
hozzátéve, hogy az idény lejártával
a kivitelező lerakja a „párnafákat”,
és elkészíti az új padlózatot. A beruházást az önkormányzat állja, már
tavaly is szóba került, de idénre sikerült elkülöníteni rá a pénzalapot,
illetve a kivitelezésre megszervezni
a közbeszerzési eljárást. A munkálatot az tette szükségessé, hogy az
építéskor a kivitelező nem alapozta
meg kellőképpen az aljzatot, s a fapadló nem tudott „lélegezni”, ezért
elrothadt. A nézőtér tetőszerkezete

is megrongálódott, beázik, így most
azt is felújítják – mondta el az
elnök.
Két hét múlva megtelik az épület
A munkálatok nagy részét a következő két hétben el kell végezni,
hiszen június 28-án kezdődik a
Csűrszínházi Napok idei kiadása.
Pénteken 19 órától a Szatmárnémeti
Északi Színház Harag György Társulata és a temesvári Csiky Gergely
Állami Magyar Színház közös produkciójában vígjátékra várják a közönséget (Burundanga, avagy a
maszk, a baszk meg a cucc), majd
21 órától a szatmáriak egy másik
vígjátékot mutatnak be (Hippolyt, a
lakáj) tavaly elhunyt rendezőjük,
Bessenyei Gedő István emlékére.
Szombaton 19 órától az udvaron
álló iskolaépületben megnyílik Barabási Attila-Csaba Életképek című
fényképkiállítása, amelyet a marosvásárhelyi közönség már megtekinthetett. Ezt követően új sorozatot
is indítanak a szervezők Érdekes
emberek, mikházi történetek címmel, ennek első szereplője idősb
Szélyes Ferenc lesz, aki gyermekés fiatalkoráról, a háromszor is átvonuló világháborús frontról, az új
rendszerekről, kollektivizálásról,
kulákvilágról és egyebekről mesél
majd. A Maros Művészegyüttes és
a Spectrum Színház közös produkciójaként 21 órától tekinthető meg
a Tündöklő Jeromos, amelyre a vidékről mindenkit várnak, hiszen Ta-

A Csűrszínház padlózatát napokon belül lebetonozzák

mási Áron „a miénk, nekünk írta
darabjait” – fejezte ki reményét
Szélyes, hogy tele lesz a nézőtér.
Vasárnap teljesen a Bekecs néptáncszínházé a tér: délelőtt 11 órától
a Mátyás király igazságai című mesejátékot mutatják be a gyerekeknek, este 8 órától pedig a felnőtteket
várják az Ember az embertelenségben című nagy sikerű darabra, amelyet már egy éve játszanak, és

Fotó: Gligor Róbert László

amellyel bejárják a Kárpát-medencét.
Új helyszínen az emlékszoba
Csíki Dénes kanonok, nyárádplébános
köszvényesi-mikházi
évek óta használatba adta a Csűrszínházi Egyesületnek az egykori
mikházi kántori lakás épületét, de
egy ideje a Maros Megyei Múzeum
vette használatba. Miután a múzeum egy ingatlant vásárolt a faluban, az épület felszabadult, ezt is
felújítják a Csűrszínházi Napok
kezdetéig. A munkát önerőből végzik, illetve nemrég kalákát szerveztek a faluban, itt és a
Csűrszínháznál nyújtott segítő
kezet tucatnál több helybeli a hulladék eltakarításában. Már látszanak
az
első
eredmények:
kijavítottak, kimeszeltek két szobát, az udvarra és az utcára néző falakat, a múzeum segédletével,
Varga Zoltán és Balla Zsigmond
önkéntes munkájával folyamatban
van az épület kőlépcsőjének és kerítésének felújítása. A tetőszerkezetet is újra kellene építeni, de az
sokba kerülne. Remélik, hogy az
ősszel pályázni tudnak az egyesület
révén, és egy-két év múlva már
nem így fog kinézni az épület, megmenthető az enyészettől – részletezte a helyszínen Szélyes Ferenc.

Hogy addig is miből fedezik a kiadásokat? A Kacsó család leszármazottjai négyévente találkozót
szerveznek az ősi mikházi telken,
ilyenkor összeadnak egy bizonyos
összeget, amiből valamit felújítanak, építenek a faluban. Így készült
székely kapu a Csűrszínháznál, tetőzet a falu haranglábánál és feszületénél, most pedig felvállalták,
hogy a kántori lakásba fektetnek be.
Az épület első szobájába költözik át
a Kacsó-házból a falu és a porta két
ismert szülöttje, a néhai Kacsó Sándor író és Széllyes Sándor mókamester gyűjteménye. A szoba két
oldalát rendezik be vele: az író unokája további anyagokat ígért a gyűjteménybe, Széllyesről viszont sok
minden áll a rendelkezésükre. Ezek
a következő két héten a helyükre
kerülnek, de apróbb javításokat is
végezni kell még, a takarításnál is
igénybe veszik a helyiek segítségét.
A két emléktábla az épület falára
kerül, ezeket Fülöp Zoltán csíkszeredai színművész készítette.
A másik helyiségben tájszobát
rendeznek be, már elkezdték behordani a bútordarabokat és eszközöket, tárgyakat, míg az épület hátsó
termét egyszerű vendégszobává
szeretnék alakítani. Az udvaron térrendezési munkálatokat is végeznek
majd – avatott be a tervekbe
Szélyes Ferenc.

Hengerelt a polgármesterek nélküli polgármesterek csapata

Nem bízta a véletlenre a Maros megyei
RMDSZ-polgármesterek focicsapata a Gernyeszegen szervezett pünkösdi öregfiú-kupa
sorsát: mivel az elöljárók gárdája a futballpályán is megégette egypárszor magát, Tóth
Sándor kapitány gondolt egy merészet, és
polgármesterek nélküli polgármestercsapatot
állított ki. Nyárádszereda egykori focistája,
mai városatyja nem volt könnyű helyzetben,
amikor fejébe vette, hogy a polgármesterek
helyett egy másik csapatot állít ki, kiderült,
hogy a Sepsi OSK játékosai éppen vakációjukat töltik. Sebaj, ott van az Astra vagy a
Viitorul, gondolta, elvégre mit számít, hogy
ki hozza a magyarság krémje számára az
eredményt, erdélyiek vagy Kárpáton túliak!
A giurgiuiak azonban edző nélkül maradtak,
Hagiék meg a nemzetközi kupasorozatra
gyúrnak. Így nem maradt más választás,
mint segédjével, Novák Vilivel összeszedetni Nyárádszereda és környéke legjobb
ifiválogatottját. A párt színeiben játszó fiúknak a vezetőség komoly feladatot tűzött
célul: egyetlen gólt nem kapni, lehetőleg
mindenkinek egy-egy tízest rúgni, azonkívül
számtalanszor elfektetni, kötényt adni, körbedriblizni a többi csapat játékosait. A titánoknak
olyan
ellenfelekkel
kellett
megküzdeniük, mint a Maros Művészegyüttes táncosai, a Pressing újságírói és a házi-

gazda szerepét vállaló Körtvélyfája. Csupa
olyan csapatok, ahol az átlagéletkor a kétszerese volt az alkalmi polgármesterekéhez képest, a súlytöbbletről nem is beszélve. A
szinte óramű pontossággal működő„zsoldo-

sok” csak részben teljesítették a küldetésüket: senkitől nem kaptak gólt, ám az újságíróknak alig háromszor, a táncosok kapujába
mindössze négyszer, a körvélyfáji öregek
hálójába csupán hatszor találtak be. A Pün-

Fotó: Barabási Attila Csaba

kösdi kupát ugyan megnyerték, de mivel
nem sikerült porig alázni az ellenfeleket, az
RMDSZ berkeiből származó hírek alapján
jövőre már nem képviselhetik a szövetséget. Sajtóinformációink szerint Kelemen
Hunor már tárgyal az angol bajnokság legjobbjaival, pótmegoldásként pedig a Barcát
vagy a Realt tartogatja. Ha egyik sem jön
be, még mindig ott van a székely válogatott.
De ebben az esetben az RMDSZ-nek lesz
egy kikötése: az újságírókat a nemlátók szövetsége, a néptáncegyüttest a rokkantak szövetkezete,
a
körtvélyfájiakat
az
aranylakodalmukat ünneplő falubeliek képviseljék.

Eredmények:
Nyárádmenti ifiválogatott – Pressing 3-0
Körtvélyfája – Maros Művészegyüttes 1-4
Pressing – Maros Művészegyüttes 2-1
Körtvélyfája – Nyárádmenti ifiválogatott
0-6
Nyárádmenti ifiválogatott – Maros Művészegyüttes 4-0
Körtvélyfája – Pressing 0-4
Táblázat: 1. Nyárádmenti ifiválogatott 9
pont, 2. Pressing 6 pont, 3. Maros Művészegyüttes 3 pont, 4. Körtvélyfája 0 pont.
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Körutazások
és városlátogatások 2019

ADÁSVÉTEL
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-620-424.
(8/3142-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0749-465-511.
(7/3141)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(2/3172)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-621.
(2/3172)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-989-594.
(2/3172)

ELADÓ 2900 m2-es, beépítésre alkalmas
telek az Erdő utcában, városra néző
elhelyezkedéssel. Kapcsolatfelvétel – a
tulajdonos
dr.
Craft
András
képviseletében –: 0722-388-650 (dr.
Kolozsváry Zoltán). (13/3168)

Válj Te is fejlődő csapatunk tagjává!

Marosvásárhelyi hentesboltjainkba mosolygós eladókat
(nőket és férfiakat) alkalmazunk.
Miért szeretnek a kollégáink nálunk dolgozni? Mert:
• Fantasztikus, igazi húsból készült termékeket kínálhatnak
a vásárlóknak
• Mi megbecsüljük kollégáinkat
• Folyamatosan képezzük őket, és igazi kereskedőket faragunk belőlük.
Ha stabil munkahelyen szeretnél dolgozni, esetleg karriert építenél,
akkor válaszd a Petry csapatot!
Fényképes önéletrajzodat küldd el a cv@petry.ro e-mail-címre, és mi
rövid időn belül felvesszük veled a kapcsolatot.
Tel. 0733-990-055. (sz.-I)

A GÖRGÉNYÜVEGCSŰRI KÖZBIRTOKOSSÁGI TAGOK
összehívnak minden érdekeltet 2019. június 23-án 12.15 órára
a görgényüvegcsűri kultúrotthonban tartandó gyűlésre,
vezetőtanács-választásra. Ha a jelenlét nem éri el a statútumban
meghatározott arányt, és nem lesz döntőképes, akkor a gyűlést 30 perc
múlva megismétlik, a jelenlevőkkel. (6/3160-I)

Autóbusszal:

• Skandinávia és a fjordok, 2019. június 29. / 13 nap, 949 euró/fő
• Hollandia, 2019. augusztus 12. / 7 nap, 409 euró/fő
• Balti államok – Lengyelország – Helsinki, 2019. augusztus 26. /
9 nap, 500 euró/fő
• Észak-Olaszország és a Francia Riviéra, 2019. augusztus 30. /
9 nap, 459 euró/fő
• Horvátország – Bosznia-Hercegovina, 2019. szeptember 1. /
8 nap, 345 euró/fő
• La Bella Italia és Dél-Olaszország gyöngyszemei,
2019. szeptember 1. / 11 nap, 499 euró/fő
• Spanyolország + Marokkó, 2019. szeptember 17. / 13 nap, 639
euró/fő
• Törökország – Kappadókia – Rhodosz, 2019. szeptember 17. /
14 nap, 559 euró/fő
Indulás Marosvásárhelyről + 25 euró/fő
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MINDENFÉLE
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (9/2834)
KÚTÁSÁST, -PUCOLÁST vállalunk,
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(1/3092)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe – program:
5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100 lej), vagy csak középen, 6-14,
illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés 2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fizetés
1800 lej) és 3. fokozatú (gradul 3) BETEGNYUGDÍJASOKAT. Érdeklődni hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám alatt.
(63746-I)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia;
immunológia; doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.:
0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November
7.). (63639-I)

VÁLLALOK: tetőkészítést, cserépforgatást, ácsmunkát, teraszkészítést,
tetőfedést Lindab lemezzel, csatornakészítést, csatornatakarítást. Tel.
0746-540-008. (5/3119)
VÁLLALUNK cserépforgatást, tető- és
csatornajavítást, bármilyen más munkát.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0744-906-289. (1/2974)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést
bármilyen anyagból, csatornajavítást,
hőszigetelést, festést és bármilyen más
javítást. 30 év garancia az anyagra. 15%
kedvezmény a nyugdíjasoknak. A
felmérés ingyenes. Tel. 0740-499-712,
Marcel úr. (13/2744)
KÉSZÍTÜNK háztetőt cserépből vagy
Lindab-lemezből, teraszt fából és kisebb javítást vállalunk. Tel. 0758-639258. (2/3134-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fojtogató csend, porrá zúzott
könnycsepp, telehold fényénél
üvöltő emlékek. Kérlek, édesanyám, nyújtsd felém a kezed,
csak még egyszer halljam dobogó
szíved. Csendes a temető, nem
jön rá felelet, arcomat mossák keserű könnyek. Hideg sírköveden
kezemet pihentetem, itt vagyok,
édesanyám, rád emlékezem.
Fájó szívvel emlékezünk a
kisgörgényi születésű INCZE
SÁNDORNÉRA született ORBÁN
BERTA halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(1/3155)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa,
ROMAN CORNELIU
életének 81. évében eltávozott
közülünk. Temetése június 20-án,
csütörtökön 13 órakor lesz a remeteszegi temetőben. Isten
nyugtassa békében, az örök világosság
fényeskedjék
neki.
Sosem felejtjük el.
A gyászoló család. (1/3171-I)
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A Surub Trade Kft. dinamikusan fejlődő nagykereskedelmi üzletágába keres

raktári munkatársat

Elvárásaink:
– a román nyelv
alapfokú ismerete
– legalább 8 osztály
– figyelmesség
– megbízhatóság
– pontosság

Amit nyújtunk:
– kiemelkedő bérezés
– munkaprogram: H-P, 8-17
– dinamikus, lendületes
csapatban való munkavégzés
– stabil háttér, hosszú távú
perspektíva

Az önéletrajzok a 0265/252-144-es faxszámon, a
hr@surubtrade.ro e-mail-címen vagy személyesen a Surub Trade
raktáránál (Marosvásárhely, Duzilor u. 1. sz.) nyújthatók be.

