
Az észak-erdélyi autópálya teljes Maros
megyei nyomvonalán folyik az építke-
zés. Marosbogát, melyet a pálya 400
méteren szel át, építőteleppé vált. Nagy
kapacitású tehergépkocsik, munkagé-
pek zajától hangos a falu, s a lakossá-
gának az építkezéssel járó minden
kellemetlenséget el kell szenvedni. 

A Nyárádtő–Marosugra közötti 10,1 kilomé-
teres szakaszon a Strabag, a Marosugra–Radnót
közötti 3,6 km-es szakaszon a Geiger, a Rad-
nót–Maroskece közötti 17,9 km-es szakaszon
az Astaldi, míg a Maroskece–Aranyosgyéres
közötti 15,6 km-es szakaszon a Straco végzi a
munkálatokat. 
400 méter pálya a falun át

Nagy erővel dolgoznak az Astaldi cég mun-
kagépei Marosbogáton, ahol a pálya nyomvo-

nala átszeli a falut, és két helyen halad át a
Maros folyón. Marosbogátnak az a jellegzetes-
sége, hogy a Maros által közrezárt területen fek-
szik. A folyó a település északkeleti határától
dél felé haladva megkerüli a községet, majd
észak és tovább, északnyugat felé tartva hagyja
el Marosbogát határát. A pálya a polgármesteri
hivatal mögött halad el, ott, ahol a Maros által

Szoborvadászat,
Könyvek 
vetélkedője
Ezekben a napokban számos érde-
kesség vár a kulturális élményeket
gyűjtő marosvásárhelyiekre, akiket ki-
állításmegnyitókra, workshopokra, elő-
adásra is várnak.
____________2.
A magyar 
szenátorok 
elhatárolódnak 
a tüntetéstől
Közleményben határolódik el a Maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem magyar tagozatának szená-
tusi frakciója a Romániai Magyar
Orvos- és Gyógyszerész-
képzésért Egyesület által 2018. április
26-án 18 órára a marosvásárhelyi
Színház térre meghirdetett tüntetéstől.
____________4.
Vida Ágnes 
Marosvásárhelyen
Az óvodáskori papás-mamás játékokig
visszamenve az anyai én kialakulásának
a folyamatát, majd az anya–gyerek kap-
csolat alakulását boncolgatta marosvá-
sárhelyi előadása során Vida Ágnes
magyarországi pszichológus, a nép-
szerű Kismamablog.hu működtetője.
____________5.
Marosvásárhelyi
siker a Borostyán
kupán
Megnyerte a Borostyán kupáért kiírt
tornát Csíkszeredában a Marosvásár-
helyi MSE U8-as csapata, vasárnap. A
döntőben a házigazda FK Csíkszere-
dát múlták felül az MSE kis focistái, 
2-1-re. 
____________9.

Előkészítetlen döntés 
Gondolom, sokan meglepődtek, amikor az utcájuk sarkán megjelent

a jelzőtábla, hogy a hely fizetőparkolóvá válik. Magam is csodálkozva
vettem tudomásul, hogy a belvárosi, hivatalosságok által elfelejtett
mellékutca, ahol lakom, ugyancsak parkolóhely lesz, egy még titokban
tartott időponttól kezdődően. Feltehetően nem is olcsó, hiszen a tábla
fennen hirdeti, hogy az 1-es övezetbe tartozik, amit eddig csak adófi-
zetéskor volt „szerencsénk” észlelni, máskor nem. Olvashattuk azt is,
hogy az ott lakóknak is bérletet kell váltani, ha a házuk előtt meg akar-
nak állni. 

Hogy parkolóhely lesz a kicsi összekötő utca, ezzel nem mondtak
újdonságot, mert már régen az. Napközben nem állhat meg az ott lakó
a háza előtt, sőt a kocsibejárót is pontosan akkor zárja el egy idegen
parkoló autó, amikor a legsürgősebben menni kellene valahova. Az is
megtörténik, hogy a hazatérő nem tud bekanyarodni az udvarára, mert
az úttest mindkét oldalán gépkocsik állnak. Téli reggeleken pedig le-
hetetlen szellőztetni az ablakok alatt a motor bemelegítése érdekében
hosszasan burrogtatott autók miatt. Amikor mindkét oldalán telítetté
válik az utca, ha bemerészkedik egy nagyobb jármű, gyakran ki kell
farolnia, mert nem fér el az ott hagyott autók között. Ez azonban sen-
kinek sem tűnik fel, a rend fenntartói ugyanis csak addig jártak a kör-
nyékre, amíg működött a lakók beleegyezése nélkül engedélyezett sarki
bár, ahol a reggeli kávéjukat elfogyasztották.

Hogy mitől avanzsál hivatalosan első kategóriás fizetőparkolóvá az
utcánk – gödrökkel tarkított útfelületével, a járda széttört aszfaltbur-
kolatával, ahol csak az őszi és tavaszi lomtalanítás után seperték össze

(Folytatás a 4. oldalon)
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Az autópálya két helyen 
szeli át a Marost 



Hétfőn kezdődött és vasárnapig
tart az országos könyvtárhét,
amelynek programsorozatába a
Maros Megyei Könyvtár is min-
den évben bekapcsolódik. Ezek-
ben a napokban számos
érdekesség vár a kulturális él-
ményeket gyűjtő marosvásárhe-
lyiekre, akiket kiállítás-
megnyitókra, workshopokra,
előadásra is várnak. A szervezők
ezúttal is fokozott figyelmet
szenteltek a fiatal olvasóknak,
iskolás csoportoknak, akik film-
vetítésen, az E-mese nevű fog-
lalkozáson és számos
vetélkedőn is részt vehetnek. 

Az egyik kiemelkedő programpont
a keddi szoborvadászat volt, amelynek
során három iskola egy-egy ötfős cso-
portja mérhette össze tudását. A részt-
vevők már hetekkel korábban
megkapták a magyar személyiségeket
megörökítő szobrokra – Bolyaiak, Ber-
nády, Aranka György – utaló versiké-
ket, amelyekből rá kellett jönniük arra,
hogy mi után is kell nyomozniuk. Ezt

követően fel kellett keresniük a szob-
rokat, majd megadott bibliográfia alap-
ján könyvtári kutatómunkát végezniük
az említett személyiségek életével, il-
letve a szobrokkal kapcsolatban. A ku-
tatások eredményeit a keddi döntőn
mutatták be.

Egy másik izgalmas vetélkedő Ben-
jamin Franklin életéhez, munkásságá-
hoz kapcsolódik, erre pénteken kerül

majd sor a könyvtár központi székhe-
lyén. A könyvtárhét keretében indítják
el a 14–18 éves olvasóknak szóló idei
Könyvek vetélkedőjét is. A rendez-
vénysorozat a könyvtár kövesdombi fi-
ókját látogató „nagyinetes” idősek
kétnapos kirándulásával zárul. A rész-
letes program a Maros Megyei Könyv-
tár honlapján tekinthető meg:
www.bjmures.ro. 

Marosvásárhely fiatal tehetségei
Ezzel a címmel kerül sor szimfonikus hangversenyre ma
19 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében.
Vezényel Remus Grama, Puja Barna trombitán, László
Cristina zongorán, Bordos Kinga csembalón játszik. Mű-
soron: G. Ph. Telemann-, G. Gerschwin-, S. Rachmani-
nov-művek. A hangversenyre a 27-es számú bérletek
érvényesek.

Templombúcsú 
Marosszentgyörgyön
Április 28-án, szombaton délelőtt 11 órakor tartja a maros-
szentgyörgyi római katolikus egyházközség Szent György
tiszteletére a templombúcsút. Az ünnepi szentmisét Oláh
Dénes főesperes celebrálja, a szentbeszédet Baróti
Csaba székelyszentkirályi plébános tartja.

Hit és Fény-találkozó
Szombaton délután 5 órakor találkozót tart a Hit és Fény
közösség a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia

tanácstermében. A találkozón részt vesz a marosvásárhe-
lyi, a nagyernyei és a marosszentgyörgyi közösség.

Székely Jeruzsálem – 
Erdőszentgyörgyön
Szávai Géza Székely Jeruzsálem című regénye kapcsán
a szerzővel Markó Béla beszélget április 28-án, szomba-
ton 13 órakor az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély konfe-
renciatermében. A könyv a helyszínen kedvezményesen
megvásárolható.

Emlékezzél meg…
Május 6-án, vasárnap 19 órakor a Kultúrpalota nagyter-
mében Emlékezzél meg… címmel vallásos népi énekek
lemezbemutatójára kerül sor a Marosvásárhelyi Reformá-
tus Egyházak Kuratóriuma rendezésében. Áhítatot tart
Ötvös József ny. lelkipásztor. Énekel Kacsó Hanga Bor-
bála, közreműködik: Tóth Adorján Márton – nagybőgő,
Szabó Dániel – cimbalom, Major Levente – hegedű,
Szász József Árpád – brácsa, Kubik Tamás – orgona,
Csenki Zalán – koboz. A belépés díjtalan. Helyjegyek a
Kultúrpalota jegypénztáránál igényelhetők keddtől vasár-
napig 9–15.30 óra között. Jegyfoglalás a 0365-451-034-
es telefonszámon vagy előadás előtt egy órával.

Véradási kampány
A Junior Chamber International helyi szervezetei az ország
nyolc megyéjében folytatnak véradási kampányt április 16–
27. között. Maros megyében április 23–27. között zajlik az
Oszd meg a véred, ments meg egy életet jelmondatú kam-
pány. A szervezők főként fiatalok részvételére számítanak.
Akik csatlakozni szeretnének a nemes célhoz, április 27-
éig, péntekig 7.30–13 óra között megtehetik a marosvá-
sárhelyi, Molter Károly utca 2. szám alatti véradó
központban. 

Buszmenetrend-változás 
a Tudorban

Az ivóvízhálózaton zajló munkálatok miatt április 30-án,
hétfőn 9–19 óra között Marosvásárhelyen a 6-os, 21-es,
26-os, 19-es és 44-es vonalon közlekedő autóbuszok nem
hajtanak be az Înfrăţirii (Testvériség) és Cutezanţei (Me-
részség) utcába. Ez idő alatt az autóbuszok nem állnak
meg a Poklos, Testvériség, Tudor Vladimirescu, Gyémánt
piac, Ferdinánd király elnevezésű buszmegállókban. Bő-
vebb tájékoztatás a 0733-090-609-es és 0265-250-702-es
telefonszámon (központi diszpécserszolgálat), illetve a
0733-090-611-es számon (Centrofarm, diszpécserszolgá-
lat) kérhető.

Családi majális Marosvásárhelyen
A marosvásárhelyi RMDSZ május elseje alkalmával idén
is színes és szórakoztató programokkal vár minden érdek-
lődőt a Maros-partra. Az egész napos rendezvény kereté-
ben hagyományos gulyásfőző verseny, falmászás,
vetélkedő, gokartbajnokság, veteránautó-bemutató, gye-
reksarok, zumba is lesz. A jó hangulatról Gábriel, Nemes
Tibi, Ábrám Tibor, a Korax és a Titán gondoskodik. Érdek-
lődni és a gulyásfőzésre benevezni az RMDSZ marosvá-
sárhelyi szervezetének telefonszámain lehet:
0726-107-265, 0365-434-390.

Retró majális a várban
A Merkur – Egyesület a Haladásért, Fejlődésért és Keres-
kedelemért, valamint a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal szervezésében vintage majális lesz a várbeli
zöldövezeten és a B épületben. A programban vonósné-
gyes fellépése, gyermekjátékok, fotókabin, olvasósarok és
retró zene is szerepel. Az érdeklődők plédet és kosárnyi
ennivalót vigyenek magukkal, kávét, bort, sört, üdítőt, fagyit
és süteményt a helyszínen vásárolhatnak. Kerékpárral és
retró autóval is lehet menni, az öltözet legyen alkalmi vagy
sportos vintage. A résztvevőktől személyenként 25 lejes
adományt várnak, amiből fákat ültetnek majd a város terü-
letén. 

Május elsején zárva az uszoda
Május elsején zárva lesz a marosvásárhelyi Mircea Birău
fedett uszoda – tájékoztatja az érdeklődőket az uszoda ve-
zetősége.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma ERVIN, 
holnap ZITA napja.
ZITA:  a német Felicitasból,
vagy a latin Citából keletke-
zett, jelentése: sebes, gyors.
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A Nap kel 

6 óra 16 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 24 perckor. 
Az év 116. napja, 

hátravan 249 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. április 25.

1 EUR 4,6474

1 USD 3,8065

100 HUF 1,4856

1 g ARANY 162,1320

IDŐJÁRÁS
Napos idő

Hőmérséklet:
max. 210C
min. 80C

Nagy Székely Ildikó

Megyei hírek

Könyvtárhét gyermekprogramokkal
Szoborvadászat, Könyvek vetélkedője

A Román Posta Rt. közlemény-
ben tájékoztatja a lakosságot,
hogy április 30-án, hétfőn ren-
des munkanapnak megfelelő
program szerint dolgozik. Csak
május 1-jén, a törvényes ünne-
pen nem dolgoznak.

Köztudott, hogy április 13-i ülésén
a kormány április 30-át, hétfőt is mun-

kaszüneti nappá nyilvánította, így a
közszférában dolgozóknak május el-
seje alkalmából újabb négynapos
hosszú hétvégéjük lesz. 

Kivételt ezúttal nem csupán azok az
intézmények képeznek, ahol nem
lehet megszakítani a tevékenységet,
hanem a bíróknak, ügyészeknek és
más igazságügyi alkalmazottaknak, il-

letve a peres feleknek is jelen kell len-
niük az április 30-ra kitűzött tárgyalá-
sokon. 

A szabadnapot kiadó közintézmé-
nyek maguk dönthetnek annak utóla-
gos bepótlásáról: vagy május 5-én,
szombaton tartanak rendes munkana-
pot, vagy május 11-ig meghosszabbít-
ják a napi munkaidőt.

Április 30. munkanap a postánál

Tavaszi sorsolás
A korai időpont ellenére 39 hűséges előfizetőnk

jelenlétében sor került a Bernády Házban a Népúj-
ság által felajánlott havi nyeremények kisorsolására. 

A Hűséges előfizető nyereményjátékra Marosvá-
sárhelyről 302 levél érkezett, vidékről 67. A két vi-
déki nyertes: Varga Juliánna (Ludas, Dorului u. 8.
sz.) és Pap Mária (Koronka, Alsó u. 147. sz.). 

Marosvásárhelyi nyerteseink: Ozsváth Éva (Pre-
deal u. 49. sz.), Szabó Jolán (Kornisa 9/8. sz.), Kis-
Miki Mihály (Argeşului u. 12/13. sz.) és Dénes
Magdolna (1989. December 22. u. 34/67. sz.). 

A 100 lej értékű Hűségtombola díj boldog nyer-
tese Zelinka Ernő Széchenyi utcai előfizetőnk. 

A nyeremények átvehetők munkanapokon 8-14
óra között a szerkesztőségben, az 57-es irodában, te-
lefon: 0742-828-647.

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

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor

RENDEZVÉNYEK
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Lucian Goga már nem prefektus
Az Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint a
kormány kedden arról határozott, hogy ideiglenes
jelleggel, a hatályos törvényeknek megfelelően fel-
függeszti prefektusi állásából Lucian Gogát, Maros
megye prefektusát. A kormány ezzel egyidejűleg
arról is döntött, hogy Argeş megyében Gabriel Sto-
ian alprefektus helyett Adrian-Dumitru Bughiut ne-
vezi ki, illetve Brassó megyében Adrian-Laurenţiu
Foleát teszi meg alprefektusnak.

Helikoptereket vásárolnak
Tíz helikoptert vásárolnak hegyimentésekhez és ke-
resési-mentési akciókhoz, jelentette be szerdán Ko-
lozsváron Raed Arafat, a belügyminisztérium
katasztrófavédelmi részlegének (DSU) vezetője. El-
mondta, hogy egyelőre a közbeszerzési eljárást in-
dítják el, legkevesebb másfél–két év kell, amíg
leszállítják a helikoptereket. Öt-hat nagyobb helikop-
tert vásárolnának a keresési és mentési akciókhoz,
míg a hegyimentésekhez négy kisebb gépet szerez-
nének be. A DSU vezetője szerint a 2015–2022 kö-
zötti időszakban összesen 800 millió eurót szánnak
a katasztrófavédelmi egységek felszerelésére.
Raed Arafat szerdán a Safety Seminar elnevezésű
tudományos konferencián vett részt Kolozsváron.
(Agerpres)

Visszaküldött indítvány
A képviselőház házbizottsága visszaküldte a nem-
zeti liberális párti frakciónak az egészségügyben a
béremelések kapcsán benyújtott egyszerű indítvá-
nyát – nyilatkozta a testület titkára, Georgian Pop.
Indoklása szerint a liberálisoknak azért kell újrafo-
galmazniuk a dokumentumot, mert a cím alapján az
két tárcavezetőt, az egészségügyi, illetve a munka-
ügyi minisztert érintené, „holott a törvény világosan
leszögezi: az egyszerű indítványt egyetlen minisz-
terhez kell címezni”. A liberálisok hétfőn nyújtották
be „A PNL kéri Liviu Dragneától az egészségügyi mi-
niszter menesztését! A munkaügyi miniszterrel
együtt” című egyszerű indítványt. Az indítvány szö-
vege értelmében a béremelések másodrangú alkal-
mazottakat eredményeztek, akiknek a fizetését
megnyirbálták, mindenféle logika és magyarázat nél-
kül. (Agerpres)

Egyre több nő tanul informatikát 
Európa második legnagyobb növekedését produ-
kálta Románia az ITC területén képzést nyújtó egye-
temeken, ami a női hallgatók számát illeti.
Bulgáriában 33, Romániában 31 százalékkal nőtt az
arányuk, uniós szinten hat ITC-hallgatóból csak egy
nő – mutat rá az Eurostat. Az Európai Unió területén
az informatikai egyetemekre beiratkozott hallgatók
közül hatból egy (16,7 százalék) nő. A beiratkozottak
száma összesen több mint 1,3 százalék. A szektor-
ban dolgozók arányát tekintve az EU-ban összesen
8,4 millióan tevékenykednek ebben a szakmában,
de csak 17,2 százalékuk nő (1,4 százalék). Az unió
tagállamaiban az IT-szektorban dolgozó nők aránya
Magyarországon (8,9 százalék) és a Cseh Köztár-
saságban (9,3 százalék) nem éri el a 10 százalékot
sem, míg Bulgáriában 26,5, Romániában és Litváni-
ában pedig 25,7 százalékot tesz ki. (Mediafax)

tessék-lássék a ház elé kitett limlom helyét –, nem
tudom. Az útfelület mintha nem tartozott volna a belvá-
roshoz, évről évre mélyültek a kátyúk, s néhány lakó se-
perte meg a háza előtt, amikor már nem bírták elviselni
az összegyűlt port és szemetet, az utcaseprők nem jártak
arra. Ez azonban csak egy kiragadott példa, ugyanis
hosszan sorolhatnánk azokat a belvárosi utcákat, ame-
lyek valóságos szégyenfoltjai Marosvásárhelynek. Fel-
háborítónak tartom azt is, ha például a Luxor hátsó
bejárata mögötti, a Bartók Bélát a Nicolae Filimonnal
összekötő kicsi utca is fizetőparkolóvá válik, ahol évek
óta szinte félméteres gödrökön kell áthajtaniuk a gép-
kocsivezetőknek. 

Véleményem szerint, ha valamiért fizetséget kérnek,
azért a pénzért adni is kell valamit, civilizált, rendezett,
kijelölt helyet, amelynek a tisztaságáról nem felejtenek
el gondoskodni. A lakosok véleményének számbavétele
nélkül dönteni a fejük fölött olyan dolgokról, ami kelle-
metlenséget okozhat számukra a jövőben, nem egyéb,
mint a demokrácia karikatúrája. Ezért tiltakozom a
megalapozatlan, előkészítetlen döntés, az alattomos
táblakihelyezés és annak lehetséges következményei
miatt. 

Előkészítetlen döntés 
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Alternatív büntetés-végrehajtási formákról hozott
törvényt a parlament

A túlzsúfolt börtönöket tehermen-
tesítendő, alternatív büntetés-
végrehajtási formákról foga-
dott el törvényt szerdán a buka-
resti képviselőház.

A hétvégi börtönnel vagy közmunká-
val kombinálható házi felügyeletet a
büntetés-végrehajtást felügyelő bíró ren-
delheti el az öt évet nem meghaladó sza-
badságvesztésre ítélt, jó magaviseletű
rabok estében a minimális büntetési tétel
felének letöltése után, ha a terhelt nem
visszaeső, és nem valamilyen erőszakos
bűncselekményért szabták ki büntetését.

Az elítéltek így büntetésük nagy részét
lakóhelyükön tölthetik belügyi alkalma-
zottak felügyelete alatt. Egy másik válto-
zat szerint büntetésüket hét közben

lakóhelyükön, szombaton és vasárnap
pedig külön erre a célra létesített közpon-
tokban vagy a börtönben töltenék, egy
harmadik változat szerint pedig részben
lakóhelyükön, részben közmunkával.

A törvény szenátusi változata szerint
a törvény csak a kihirdetése után egy
évvel lépett volna hatályba, és a kor-
mánynak másfél évi haladékot adott
volna arra, hogy beszerezze a házi őrizet
felügyeletéhez szükséges elektronikus
mozgáskövető eszközöket. A törvény
képviselőházi végső változata azonban
már nem teszi kötelezővé az elektroni-
kus bilincs viseletét, azonnal hatályba
lép, a kormánynak pedig egy hónapon
belül ki kell dolgoznia az alkalmazási
rendeletet. 

Miután az ellenzék azzal vádolta a
kormányoldalt, hogy ez csak egy újabb
kísérlet a korrupt politikusok felelős-
ségre vonásának elkerülésére, a Szociál-
demokrata Párt (PSD) javaslatára egyes
korrupciós bűncselekmények – a meg-
vesztegetés és befolyással üzérkedés –
elkövetőit is törölték azok közül, akik
esetében alkalmazhatóak lesznek az al-
ternatív büntetés-végrehajtás formái. A
hivatali visszaélésért vagy hanyagságért
elmarasztalt elítélteknél azonban nem
lenne akadálya a sajtóban „hétvégi bör-
tönként” emlegetett módszer alkalmazá-
sának.  

Az ellenzéki képviselők közölték: al-
kotmányossági óvást emelnek a jogsza-
bály ellen. (MTI)

Folytatódott a Minority SafePack-aláírások benyújtása
Hétfőn Kölnben, kedden Zágráb-
ban, szerdán pedig Szófiában
nyújtotta be a FUEN a helyi szer-
vezőkkel közösen a Minority Safe-
Pack európai polgári kez-
deményezést támogató nyilatko-
zatokat az illetékes nemzeti ható-
ságoknak. 

A németországi eseményen, amelyen
a dán, szorb, fríz és roma közösségektől
származó 18.955 aláírást adtak át,
Vincze Loránt köszönetet mondott a
kezdeményezés támogatóinak. „Ez egy
erős üzenet azoktól a közösségektől,
amelyek arra kérik az Európai Uniót,
hogy védje és ismerje el az őshonos ki-
sebbségeket” – fogalmazott Kölnben a
FUEN elnöke, akit Karl-Peter Schramm,
a németországi Kisebbségi Tanács el-
nöke is elkísért az átadásra. A németor-
szági aláírások hitelességének
ellenőrzéséért felelős Közigazgatási
Szövetségi Hivatal munkatársai egyetér-
tettek a kezdeményezőkkel abban, hogy
az európai polgári kezdeményezés intéz-
ménye nehézkes, ezért szükséges a re-
formja, hogy egyszerűbbé váljon a
támogató aláírások összegyűjtése. 

Kedden 17.433, a Minority SafePack
kezdeményezést támogató aláírást adtak

át Zágrábban a horvátországi hatóságok-
nak. „A Minority SafePack kezdemé-
nyezés a szolidaritásról is szól, számos
közösség támogatását élvezi. Itt, Horvát-
országban a magyar és a szerb kisebbsé-
gek fogtak össze, és közös erővel lépték
át az országos küszöböt. Európa számos
más nemzetiségével együtt ők is védel-
met és elismerést kérnek az Európai
Uniótól” – fogalmazott az átadás alkal-
mával Vincze Loránt, a FUEN elnöke.

„A horvátországi magyarság, a Hor-
vátországi Magyarok Demokratikus Kö-
zössége mindent megtett, hogy ez a
nemzeteken átívelő projekt sikerrel jár-
jon. Örülök, hogy egy ilyen nagyszerű
kezdeményezés részesei lehettünk, és
várjuk az eredményeit” – nyilatkozta Ja-
nukovics Róbert, a HMDK parlamenti
képviselője. „Ez egy fontos nap a hor-
vátországi szerbek és a többi kisebbség
számára. Horvátországban nem sikerült
gyakorlatba ültetni minden olyan jogot,
amellyel az itteni kisebbségek papíron
rendelkeznek. Reméljük, hogy a kezde-
ményezéssel sikerül felhívni erre a fi-
gyelmet, és társadalmi
hozzájárulásunkra is rávilágít” – tette
hozzá Saša Milošević, a zágrábi szerb
kisebbségi tanács elnöke.

Szófiában szerdán 24691 aláírást
adott át a hatóságoknak Vincze Loránt
és Ilhan Kjucsjuk EP-képviselő. A
FUEN elnöke az átadást követően kie-
melte annak jelentőségét, hogy Bulgári-
ában egy ifjúsági szervezet, a Mozgalom
a Jogokért és Szabadságért (MRF) ifjú-
sági szárnya szervezte meg az aláírás-
gyűjtést. A Minority SafePack
kezdeményezés elsősorban a jövő gene-
rációinak szól – mutatott rá Vincze. „Az
1.320.000 európai polgár üzenete kris-
tálytiszta: azt akarják, hogy az EU támo-
gassa a nyelvi és kulturális
sokszínűséget” – mutatott rá.

Az átadást követően Vincze Loránt a
bolgár parlamentben találkozott a Moz-
galom a Jogokért és Szabadságért
(MRF-DPS) elnökével, Musztafa Kara-
daiával, akivel a bulgáriai és romániai
kisebbségek helyzetéről, illetve a Mino-
rity SafePack kezdeményezéssel kap-
csolatos további teendőkről egyeztettek.

A Minority SafePack kezdeményezést
összesen 1.319.009 európai uniós állam-
polgár támogatta aláírásával. A tagálla-
mok illetékes hatóságainak három hónap
áll rendelkezésére az aláírások hitelesí-
tésére.

Nemzedékem nosztalgikusan emlékszik vissza a régi
május elsejékre. Nem a felvonulásokra, nem a zászlóerdőre
és a tribünön álló „tribűnösökre”. Azok végképp lesüllyed-
tek a történelem ködzsákjába, és talán semmi ki nem szaba-
dítja őket a jogos felejtésből. Hanem a váratlan
ajándékvakációról beszélnék, amely megszakított egy hosszú
és ekkor, tavasz derekán már végtelenül unalmas tanfolya-
matot, iskolát, szülői szigort, tanári csatározást, jó vagy leg-
alábbis átmenő jegyek hajszáját.

Az újságok rendszeresen bejelentették, a közönség tudo-
mására hozták, hogy május elsejével
megnyílik a strand, hogy a Somostetőn
mindenkit szeretettel várnak majálisra. A
Maros-parton, a Víkenden a kis házak
körül és a Ritzben feléledt a lájf. Már akadtak gyönyőrűen
barnára sütögetett, napfaló alakok, híres szépasszonyok és
nagymenő csávók, akik előnapozással mindenkit megelőztek,
és hozták magukkal a nyár ígéretét és örömét. Labdapatto-
gás hallatszott minden tenyérnyi egyenes telekről, réten és
kispályán, betonon. A merészek begázoltak a Marosba,
amely még fürdésre korántsem volt alkalmas, de azt mond-
ták, a víz kitűnő, csak kissé nedves. 

Atyák körbefutották a teret, megszárítkoztak, tüzet raktak,
és elkezdődött a nagy sütések órája. A fél délelőtt. Ugyanis
titokban vagy nyíltan, de mindenki arra a flekkenre áhítozott,
amely a május elsejéket füstössé, jóízűvé tette, a sörökre,
amelyek ott álltak a jég közé dugva vagy letakarva zöld
ágakkal, árnyékban. A jeget a jéggyárban csinálták, és stráf-
szekereken hordták ki, letették a járdára a ház elé, onnan
kellett becipelni. Mindenki jégtörő volt.

Nem volt még mititej. Az valahogy később hódított teret,
ízlést, ínyenceket. Vásárhelyen egyszerre történhetett a város
színeváltozásával. De ezt történetileg ma már (még) nem
tudom hitelt érdemlően bizonyítani. Csupán egy megérzés…

Érdekes, mindenki inkább a napos május elsejékre emlék-
szik, s nem arra, amikor esőben is vonulni kellett, sár volt
és hideg, kellemetlen didergős napok jöttek egymás után, ár-
vízveszély fenyegette a sok csapadéktól a várost. Az alacso-
nyabban fekvő utcák rendszerint víz alá kerültek.

Nem, ezek teljesen felejtősek. Természetesen az emléktár-
ban ott hevernek egymásra dobálva azok az emlékdarabok,

alkatrészek, amelyek a május elsejét közvetlenül megelőzték.
Húst „osztottak”, sorban álltunk, bemutattuk a jegyeket
(nem az iskolait, arra aztán tényleg semmit sem kaptunk
volna – bár utóbb kiderült, hogy mégiscsak érdemdús, jó is-
kolákba jártunk Flekkenvásárhelyen, hiszen érvényesültünk
itthon vagy a világ bármely pontján), és ennek alapján kap-
tunk annyi húst, amennyiből futotta a május elsejék felejthe-
tetlenségére. Apánk dalolására, anyánk jókevére,
erdőjárásra, kirándulásra. A felnőttek végre kibeszélhették
magukat, nem kellett lehalkítaniuk a hangjukat, nem kellett

folyton letakarni a telefont. Apám politi-
zált, anyám viccet mondott, mesélt, ka-
cagtak – ilyenek lehettek fiatalabb
korukban, gondoltuk kissé irigyen, hiszen

előttünk is volt életük –, összejöttek a baráti kompániák, jó
kis történetek kerültek elő.

Egyre én is emlékszem. A nagy professzor, az alsó légutak
professzora, miként magát időnként nevezte, az uropoéta,
mondták rá viccesen diákjai, május elsején hazautazott par-
tiumi szülővárosába. Kedves és szolgálatkész tanítványa ad-
digra már felhajtotta az utolsó konflist, amely még
rozsdázott-korhadt, gebésedett a városban, és engedélyt
szerzett a bérkocsi számára, hogy végighajtson a főutcán.
Szóval a professzort várta a lovas kocsi az indóház előtt,
majd végighajtottak a széles főutcán, ahol kalaplevéve és 
-lengetve mindenkit kegyes uralkodói mosollyal köszöntött,
szülővárosa rajongó közönsége viszonozta az ismeretlen úri-
ember furcsa hóbortját. Majd ugyancsak fenséges egyszerű-
séggel megparancsolta Potyókámnak, hogy hajtsanak a
fürdőre. Ez valami olyan lehetett, mint nálunk a Víkendte-
lep.

Potyókám készségesen leugrott a kocsiról, amint elérték
a kitűzött úti célt. A professzor kérésére belemártotta sokat
próbált mutatóujját a Szamos vizébe, hogy megállapítsa
annak fürdésre alkalmasságát. Majd elszontyolodott arccal
jelentette, hogy „hideg a víz, professzor úr”.

„Akkor ma nem fürdünk, Potyókám!”
Ui. a neves és művelt, nyelveket beszélő, kitűnő íráskész-

séggel rendelkező, utolérhetetlen diagnoszta, egyetemünk
egyik alapítója… nem tudott úszni.

És ezzel Potyókám is tisztában volt.

Majálisok



Közleményben határolódik el
a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
magyar tagozatának szená-
tusi frakciója a Romániai Ma-
gyar Orvos- és Gyógyszerész-
képzésért Egyesület által
2018. április 26-án 18 órára a
marosvásárhelyi Színház
térre meghirdetett tüntetés-
től, miközben újabb állásfog-
lalások születnek az egye-
temegyesítés ügyében. 
Várják az óvás eredményét

„A MOGYE és a Petru Maior
egyetemek egyesítésére vonatkozó
szenátusi eljárást jogi úton próbál-
juk megakadályozni, minek követ-
keztében az egyesítési folyamat
megtorpant.

Az utcai véleménynyilvánítást
jelen pillanatban nem tartjuk sze-
rencsés megoldásnak. Számunkra
kedvezőtlen fejlemények esetén a
jövőben a törvényes érdekérvénye-
sítés semmilyen módszerétől nem
zárkózunk el” – olvasható a közle-
ményben. 

Kérésünkre dr. Nagy Előd elő-
adótanár, az egyetem prorektora el-
mondta: azért nem tartják alkalmas
pillanatnak a tüntetés megszerve-
zését, mivel a magyar oktatói kö-
zösség nevében óvást nyújtottak be
a szenátusi ülés érvényessége kap-
csán. Bár a szenátusi határozat
megjelent az egyetem honlapján,
ennek ellenére várják a hivatalos
választ, hogy megállapíthassák: a
két egyetem egyesítéséről szóló
döntés meghozatala mennyiben
felel meg a szenátus működési sza-
bályzatának. 
A megszerzett jog nem csökkenthető

Az Európai Nemzetiségek Föde-
ratív Uniója, a FUEN tiltakozik a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem és a Petru
Maior Egyetem tervezett egyesíté-
sére irányuló törekvések ellen,
amelyek a magyar nyelvű felsőok-
tatás elsorvasztásával járnak.
„Meggyőződésünk, hogy az orvosi
és gyógyszerészeti egyetemen
zajló magyar nyelvű oktatás meg-

maradása és fejlesztése elsődleges
fontosságú, a magyar nyelvű kar
létrehozása pedig törvényi kötele-
zettség. A MOGYE vezetőségének
a magyar kar létrehozásában ta-
pasztalt elutasító magatartása arra
enged következtetni, hogy mostani
célja a magyar nyelvű oktatás sú-
lyának további csökkentése. 

A kisebbségi jogok egyik euró-
pai alapelve, tételesen az Európa
Tanács kisebbségi keretegyezmé-
nye világosan mondja ki, hogy
megszerzett jog nem csökkenthető
és nem vonható vissza… A FUEN
a magyar oktatás számára negatív
következményekkel járó minden
döntés ellen minden nemzetközi
fórumon a leghatározottabban til-
takozni fog. A kisebbségi jogok te-
kintetében Románia amúgy is
megtépázott tekintélyét az újabb
MOGYE-ügy tovább csökkenti –
fogalmazott Vincze Lóránt, a
FUEN elnöke.
Kérés a tanügyminiszterhez

„Az egyetemi autonómia felül-
írja a törvényeket? Romániában az
oktatási törvény évek óta nincs
tiszteletben tartva, és mindez tör-
ténhet az egyetemi autonómiára hi-
vatkozva? – tette fele a kérdést
politikai nyilatkozatában Biró Zsolt
parlamenti képviselő, utalva arra a
tényre, hogy a MOGYE és a Petru
Maior Egyetem egybeolvasztása az
egyetemi autonómiára hivatkozva
történt. 

„Határozottan kérem ezúton is
Valentin Popa miniszter urat, hogy
ne engedélyezze a két egyetem
egyesítését. Valentin Popa mint ok-
tatási miniszter köteles betartani az
ország törvényeit, köteles biztosí-
tania azok végrehajtását, és nem
hagyhatja figyelmen kívül azt a
tényt, hogy 2011 óta a MOGYE
vezetősége megtagadja annak vég-
rehajtását, hogy az egyetem kere-
tein belül hozzák létre az önálló
magyar kart. Ugyanezzel a kérdés-
sel fordulok a marosvásárhelyi
MOGYE vezetőségéhez is. Hajtsák
végre az oktatási törvény vonat-
kozó részét, azaz hozzák létre az

önálló magyar tagozatot a
MOGYE keretein belül. Nem
kérek egyebet, csak az ország tör-
vényeinek a betartását!”
Vissza nem térő lehetőség

„… Tudni kell…, hogy a
MOGYE és a Petru Maior Egye-
tem fúziójáról hozott szenátusi
döntéseknek egyelőre nincs jogi
kötőereje, azaz szándéknyilatko-
zatnak minősülnek, amíg az okta-
tási minisztérium jóvá nem hagyja.

Továbbá fontos megjegyezni,
hogy az új, összevont egyetem lét-
rehozásához törvénymódosítás is
szükséges, hiszen a 2011. évi tan-
ügyi törvény név szerint említi a
MOGYE-t, és garantálja annak
multikulturális státusát, amelyet
nem lehet megkerülni. Ezzel szem-
látomást tisztában van az egyetem
vezetősége is, hiszen közlemé-
nyükben arról biztosítják a közvé-
leményt, hogy megőrzik, no nem a
multikulturális státust, csak a mul-
tikulturális jelleget, és „mindent
megtesznek a magyar oktatás fenn-
tartásáért”. 

Üdvözöljük ezt a hozzáállást,
azonban nem feledjük, hogy a
MOGYE vezetősége éppen az
egyetemi autonómia elvére hivat-
kozva tagadta meg az önálló ma-
gyar tagozat létrehozását, ezért a
fúzió is jogsértő vagy korlátozó
kockázatokat rejthet magában… A
szenátusi döntések és a hatályos
törvények fényében a fúzió meg-
akadályozását ugyan nem tartjuk
reális célkitűzésnek, hiszen önma-
gában nem törvénytelen akcióról
van szó, azonban úgy véljük, hogy
egy vissza nem térő lehetőség adó-
dik az eddig megtagadott jogok ki-
kényszerítésére, és a megfelelő
garanciák biztosítására a magyar
oktatók és diákok számára – olvas-
ható többek között a Romániai Ma-
gyar Jogvédő Egyesület
közleményében, amely a fúzió fo-
lyamatának figyelemmel kísérését
ígéri a törvényesség betartása érde-
kében – írja Szilágyi István kisebb-
ségjogász, a Romániai Magyar
Jogvédő Egyesület elnöke. (b. gy.)

közrezárt földnyelv a legkeske-
nyebb. Az autópálya ezen a szaka-
szon egy viadukton halad majd,
amelyeket betonpillérek fognak tar-
tani. Körülbelül 400 méteres pálya-
szakaszról van szó. Ottjártunkkor a
munkagépek dolgoztak, építőanya-
got szállítottak, munkások sürgö-
lődtek mindenhol. A Maros
közvetlen közelében a betonpillé-
rek helyét hatalmas földfúrókkal
fúrták, amibe aztán az óriási vas-
szerkezetű hengerek kerülnek,
ahová beöntik majd a betont. 
Öt ingatlant lebontottak

A pálya nyomvonalán a tervezők
többször változtattak, míg végül a
jelenlegi megoldást találták a leg-
megfelelőbbnek. Az egyik nyom-
vonalváltozat szerint a pálya túl
közel került volna a református
templomhoz, emiatt az akkori lel-
kész több beadvánnyal próbálta el-
érni, hogy a templomtól távolabbra
tervezzék az utat. Ez az elképzelés
megvalósult, sem az építkezés, sem
az autópálya nem fogja veszélyez-
tetni a templomot.

Viszont öt ingatlant lebontottak,
és következik a hatodik. A hat in-
gatlanból négy lakóház, az egyik a
gázvállalat – romos állapotban levő
– épülete, a másik a régi kompház
volt. Az ingatlanok tulajdonosai

kárpótlást kaptak. A magánházak
esetében a kárpótlások 85 és 133
ezer lej közötti összegűek, míg a
DelGaz Grid 36 ezer lejt kapott a le-
bontott ingatlanért. A kárpótlásból a
tulajdonosok hasonló házakat vásá-
rolhattak – tájékoztatott Barta
László, Marosbogát polgármestere,

aki hozzátette, hogy a kárpótlási
összegek tisztességes árak, tekintet-
tel arra, hogy nem biztos, hogy ek-
kora összegért értékesíteni lehetett
volna ezeket az ingatlanokat. 

A kisajátított földekre meghatá-
rozott kárpótlás hektáronként 10
ezer lej. Ezt az összeget a kormány

határozta meg, bár sokan nagyobb
kártérítésre, négyzetméterenként 3-
5 eurós összegre számítottak. Így a
várakozás és a szóbeszéd ellenére
senki sem gazdagodik meg a termő-
földek kisajátításából. 
70 cm-en múlott a polgármesteri
hivatal sorsa

Úgy volt, hogy a polgármesteri
hivatal épülete is beleesik a pálya

nyomvonalába, és le fogják bon-
tani. Végül mégsem így történt.
Mindössze 70 centiméteren múlott
az épület sorsa, ugyanis az épület
ennyivel esik kívül az autópálya
biztonsági övezetén. Az épület mö-
gött egy méterre mélyen kiásták a
földet, s ezen a keskeny földsávon
cövekek jelzik, hol ér véget az épít-
kezés biztonsági sávja.

– Évekig azzal a tudattal éltünk,
hogy lebontják a polgármesteri hi-
vatal épületét, amely valamikor
magánház, majd néptanács és tsz-
iroda volt. Most kiderült, hogy
mégsem bontják le. 

A valóság az, hogy az épület na-
gyon megrongálódott, már az autó-
pálya építésének megkezdése előtt
megsüllyedt az alapja, és a falak
megrepedtek – mondta a polgár-
mester. Az irodában is jól látható
nagy repedést habtömítéssel tömték
be, hogy télen ne fújjon be a szél.
Mivel a hivatal épületét az építők
nem bontják le, az önkormányzat-
nak kell ezt majd megtennie, hogy
a megroggyant helyébe új székhá-
zat építsenek.

Kérdésünkre, hogy mikorra lesz
kész az Astaldi cég által kivitelezett
pályaszakasz, nem kaptunk választ,
csak annyit, hogy minden attól
függ, milyen ütemben folyósítják a
munkálatokhoz szükséges összege-
ket. 

Hollósy Simon (1857–1918)
halálának 100. évfordulóján
emlékezik meg a Maros Me-
gyei Múzeum és a Marosvá-
sárhelyi Örmény–Magyar
Kulturális Egyesület a nagy
magyar festőművész munkás-
ságáról. Az ablaknál című
festménye tavaly került a
Maros Megyei Múzeum gyűj-
teményébe, május 3-án, csü-
törtökön 17 órától Bordi Géza
művészettörténész, tanár is-
merteti a Kultúrpalota kister-
mében. 

A magyar–örmény származású
máramarosszigeti Hollósy Simon
művész és tanár volt. Legjelentő-
sebb megvalósítása annak a nyári
művészeti tábornak a megalapítása,
amely 1896-ban kezdte el működé-
sét, és igazi művészeti mozga-
lommá nőtte ki magát, később
a művészettörténetben a
Nagybányai Művésztelep
néven lett ismert. Hollósy azt
vallotta, hogy a művészetet fel
kell szabadítani a szabályok
béklyója alól, közelebb kell
vinni a természethez, mert
csak így jöhet létre eredeti, hi-
teles művészet. Hollósy natu-
ralista beütésű realista
festészete 1896-tól új irány-
zattá vált, az általa meghono-
sított plein-airt az egész
művésztelep követte. A mű-
vész egyik, általa világosan
kifejtett alapvető pedagógiai
elve így hangzik: „nem a
könyvekből, hanem a termé-
szetből…”

Az ablaknál című festményét ki-
finomult hangulat jellemzi, amit az
ismétlődő, egymás melletti és egy-
másra tevődő, majdnem monokróm
okker és barna árnyalatok teremte-
nek meg. Bár a műhelyében festette
meg, szabadtéri fényre jellemző
frissesség övezi. Nem a téma teszi
értékessé a festményt, hanem az a
különös fény, amely behatol az ab-
lakokon a helyiségbe, diszkréten
megvilágítva az egymással beszél-
gető két alakot, felerősítve az érzel-
meket. Az ábrázolási módból
kitűnik, hogy a formális rajztech-
nika és a színhasználat alapos isme-
rete valódi, mélyen személyes
képzőművészeti nyelvezet megte-
remtését eredményezte. A fest-
ményt 2017-ben vásárolta meg a
múzeum.
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Hollósy-festmény 
a múzeumban

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor

XXVI. nemzetközi gépészeti konferencia
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság – EMT április 26–

29. között szervezi meg Marosvásárhelyen, a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetemen a XXVI. nemzetközi gépészeti konferenciát (OGÉT
2018). Az ülésszak célja lehetőséget teremteni az erdélyi, magyarországi,
illetve más államokbeli magyar szakembereknek tudományos eredmé-
nyeik bemutatására, a szakmai kapcsolatteremtésre. A konferencia ünne-
pélyes megnyitóját 28-án, szombaton reggel 9 órakor tartják a Sapientia
koronkai campusában, a plenáris előadások 9.30-kor kezdődnek. 14.30–
19.30 óra között a szekció-előadások zajlanak. Szekciók: általános gépé-
szet, fogaskerékhajtások, CAD, járművek, anyagtudomány és technológia,
minőségbiztosítás és környezetvédelem, mechatronika és finommecha-
nika. 

MOGYE-ügyben
A magyar szenátorok elhatárolódnak 

a tüntetéstől

Az autópálya két helyen szeli át a Marost



Napokon belül hazatérhet az
a 13 éves lány, akin Magyar-
országon elsőként hajtottak
végre tüdőátültetést –
mondta Merkely Béla, a Sem-
melweis Egyetem klinikai rek-
torhelyettese az M1 aktuális
csatorna műsorában.

Jelezte: korábban 24 gyereket ké-
szítettek fel ilyen beavatkozásra,
azokat a műtéteket Bécsben végez-
ték el magyar orvosok.

Merkely Béla
megjegyezte: Ma-
gyarország a
transzplantáció terén
„világhatalomnak
számít”, hiszen tíze-
zer fölé ért a szervát-
ültetések száma,
tavaly decemberben
pedig végrehajtották
az ötszázadik hazai
szívátültetést.

Szerdán jelentet-
ték be, hogy elvé-

gezték az első magyarországi gyer-
mek-tüdőtranszplantációt; a 13 éves
Dorka cisztás fibrózisban szenve-
dett, igen leromlott egészségi álla-
potban került fel múlt év
decemberében a transzplantációs
listára.

A műtétet a Semmelweis Egye-
tem (SE) és az Országos Onkoló-
giai Intézet (OOI)
együttműködésében március végén
végezték el.

Napokon belül hazamehet az első
magyarországi tüdőátültetett gyerek

Hétfőn kezdődött az európai
immunizációs hét, amelynek
célja, hogy felhívja a figyel-
met arra, mindenkinek joga
és felelőssége, hogy védve
legyen az oltások által meg-
előzhető betegségekkel
szemben – közölte az Egész-
ségügyi Világszervezet
(WHO) magyarországi iro-
dája az MTI-vel.

A közleményben kiemelték, a
védőoltások hatásosak, ezek az el-
múlt hatvan évben több gyermek
életét mentették meg, mint bármi-
lyen más orvosi beavatkozás. Az
emberek a védőoltások beadatásá-
val a saját és a közösségük egész-
ségének védelméhez, a tömeges
védettséghez, valamint a rettegett

betegségek felszámolásához is
hozzájárulnak – fűzték hozzá.

Felhívták a figyelmet arra, az ol-
tási kor alatt lévők és azok, akiknek
nem megfelelő az immunrendsze-
rük, nem kaphatnak védőoltást,
ezért a betegségek elterjedésének
és a legvédtelenebbek megfertőző-
désének magakadályozására csak
akkor van lehetőség, ha legalább
95 százalékos a beoltottság a kö-
zösségben élő gyermekek és fel-
nőttek körében.

Idén a kanyaró és a rubeola
kerül a figyelem középpontjába,
ezek megszüntetése a WHO euró-
pai régiójának mind az 53 országá-
ban prioritás. A kanyaró terjedését
közülük eddig 42 országnak sike-
rült megfékeznie, 33 országban

pedig több mint 36 hónapon át nem
volt jelen a betegség. Szintén 33
országban sikerült megfékezni a
rubeolát – írták.

Hozzátették, Magyarország is
azok között van, amelyeknek sike-
rült felszámolniuk ezeket a beteg-
ségeket. Az Európai Regionális
Kanyaró- és Rubeolaeliminációs
Bizottság (RVC) szerint az ország
ezt a fenntartott, magas beoltottsági
aránynak – 2016-ban 99,8 százalék
volt –, a magas színvonalú felderí-
tési rendszernek, a hatékony jár-
ványügyi intézkedéseknek és a
megbízható szabályozási környe-
zetnek köszönheti, amelyek min-
denki számára elérhetővé tették a
védőoltásokat.

Úgy fogalmaztak, az európai im-
munizációs hét jó alkalom arra,
hogy megünnepeljük ezt a jelentős
előrelépést, de arra is figyelmeztet-
tek: messze vagyunk még a meg-
kezdett munka befejezésétől.

Kitértek arra, hogy mindaddig,
amíg a kanyaró a világ bármely
pontján fertőz, bármely országba
eljuthat, beleértve azokat is, ahol
korábban már felszámolták. Min-
den olyan ember, aki nem kapott
védőoltást vagy csak részlegesen
lett beoltva, életkorától függetlenül
ki van téve a védőoltással megelőz-
hető fertőző betegségeknek, és az
alacsony közösségi átoltottsági
számok nagyban növelik a súlyos
járványok kockázatát.

Jakab Zsuzsanna, a WHO euró-
pai regionális igazgatója tragikus-
nak tartja, hogy 2017-ben 35-en
haltak meg kanyaró miatt a térség-
ben – írták. (MTI)

Európai immunizációs hét

Az óvodáskori papás-mamás
játékokig visszamenve az
anyai én kialakulásának a fo-
lyamatát, majd az anya–gye-
rek kapcsolat alakulását
boncolgatta marosvásárhelyi
előadása során Vida Ágnes
magyarországi pszichológus,
a népszerű Kismamablog.hu
működtetője. 

Nem a terhesség idején vagy a
szülés pillanatában, hanem már kis-
gyermekkorban elkezdődik az
anyává válás folyamata. A szakem-
ber rámutatott, a lányoknál már
oviskorban megfigyelhető szerepjá-
ték valójában az anyai szerepre való
felkészülés mintegy első momen-
tuma, jellemző, hogy már ebben a
korban elkezdenek valamiről, pél-
dául egy plüssállatról, babáról gon-
doskodni.  Ugyanakkor, a fiúkkal
ellentétben, konkrét, határozott el-
képzeléseik vannak a női szerepről,
ennek egyik szembetűnő jele az öl-
tözködés. A lányos anyukák tudják,
mit jelent reggelente felöltöztetni
egy óvodáskorú kislányt, amikor
nem jó a nadrág, mert szoknya kell,
a piros blúz nem felel meg, mert ró-
zsaszín kell. 

Vida Ági úgy véli, a fiús anyák-

nak picit könnyebb a dolguk, már
csak azért is, mert van egy kisher-
ceg, akinek anya a királynő, a min-
dene, eközben a lányok alapvetően
szociábilisabbak, hároméves kor
körül pedig jellemző, hogy „bele-
szeretnek” apába, ha nincs is apuka
a családban, a kislány választ ma-
gának egy „szőke herceget”, legyen
az nagyapa vagy a család egy ba-
rátja. Nyolc-kilenc éves korban kez-
dődik a titkolózós korszak, majd
kamaszkorban a lányok szembefor-
dulnak az édesanyjukkal. Anya
ellen nagyon sok lány lázad, miköz-

ben apával messze nem ennyire
konfliktusos a kapcsolat. 
A szülői minta mérvadó

A gyermek fejlődésével együtt az
anyaszerep is folyamatosan alakul.
Az, hogy miként nevelünk majd
gyereket, a saját gyermekkorunk-
ban dől el. A legfontosabb szülői
mintákat ötéves korig gyűjtjük
össze, ezek a tudattalanunkba be-
ékelődnek, és ezekből merítünk
majd, amikor szülővé válunk. Na-
gyon fontos az alapvető tapasztalat,
hogy csecsemőkorban biztonságban
érezte-e magát a gyerek, számítha-

tott-e az édesanyjára, amikor je-
lezte, hogy valami gond van, érezte-
e, hogy ott van mellette az anyuka,
még akkor is, ha nem tudta, hogy
éppen mi a megoldás az adott hely-
zetben. 

Ha ebben a korai időszakban po-
zitív tapasztalatok érik az édesanya
részéről, azokból majd felnőttként,
anyukaként sokat tud meríteni.
Gyakran veszik észre magukat a
szülők, hogy zsigerből olyat mon-
danak, amiről azt gondolták, sosem
teszik. Vida Ágnes szerint ez időn-
ként mindenkivel előfordul, akkor
van gond, ha alapállássá válik,
hogy folyton kiabálunk a gyerek-
kel, állandó elégedetlenség lesz
úrrá az anyukán, és ez előbb-utóbb
a kettejük közötti kapcsolat romlá-
sához vezet. 
Kis emberke óriási akarattal

Az előadáson az anyák rémál-
máról, a dackorszakbeli minden-
napokat megkeserítő hisztiről is
szó esett. A gyerek ebben az idő-
szakban önállósodik, próbálgatja a
szárnyait, már egyéves kora körül
belekezd olyan dolgokba, amire
még nem képes, ezért beleütközik
a saját korlátaiba, mérges lesz,
amikor nem sikerül az, amit sze-
retne. Ráadásul jön a másik prob-
léma, hogy anya elkezd tiltani
dolgokat, holott ő ösztönösen min-
dent ki szeretne próbálni, meg sze-
retne kóstolni, és nagy csalódás,
hogy nem szabad. – Az anya és a
gyerek akarata ütközik, és ebből
lesz a hiszti. A gyerek valójában
nem azért sír, mert például január-
ban nem ehet fagyit, hanem a rossz

érzéssel, indulattal nem tud mit
kezdeni, és támad vagy menekül.
Idővel megtanulja ezt kezelni, fon-
tos, hogy a szülőtől látott minta
alapján tanulja meg kezelni az in-
dulatait. Ebben a korszakban a
legjelentősebb az érzelmi fejlődés,
fontos megnevezni az érzelmeket,
például azt mondani neki: tudom,
hogy most nagyon dühös vagy.
Óvodáskorban akkor tudunk szót
érteni vele, ha az érzelmeire ha-
tunk, például ha mesébe szőjük a
mondanivalónkat. Hiszen őt nem
érdekli a logikus magyarázat,
hogy például miért nem nyúlhat a
konnektorba, de mesébe foglalva
célba érhetünk – tanácsolja a szak-
ember. 

A dackorszakra jellemző, hogy
rengeteg tiltással szembesül a gye-
rek, ezért ajánlott néhány dolgot
megengedni, hiszen sok esetben
csupán a kíváncsiságát kell kielégí-
teni. Ezáltal pedig nem azt éli meg,
hogy minden tiltva van, hanem le-
hetősége nyílik arra, hogy képessé-
geket szerezzen. Például ha cirkusz
van azért, mert szeretne felmászni a
konyhapultra, egyszer együtt meg
kell vizsgálni azt, és többé nem lesz
érdekes. – A dackorszak azért
nehéz, mert a kis emberkének óriási
akarata lesz, és arra kell törekedni,
hogy ne úgy éljük meg, hogy szán-
dékosan bosszantani akarja anyát,
hanem próbáljuk megnézni, hogy
valójában mit is szeretne, lehet,
csak arra vágyik, hogy foglalkozza-
nak vele – mutatott rá erdélyi kör-
útjának első állomásán a
pszichológus. 

Vida Ágnes Marosvásárhelyen
Az anyává válás 

már kisgyermekkorban elkezdődik

Forrás: pixabay.comIllusztráció
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(Folytatás az április 12-i lapszámból)
A szakemberek egyöntetű véleménye sze-

rint az egészség megőrzése céljából a külön-
böző korosztályoknál olyan sportfoglalkozást
kell választani, ami megfelel a növekedési
periódus fiziológiás jellemzőinek. 3-4 éves
korban a szimmetrikus mozgások javallottak,
melyek mindkét agyfélteke működését igény-
lik. Ebben a korban a gyerek figyelme, tü-
relme korlátozott, nem igényli a hosszabb,
monoton, racionális utasításokon alapuló
mozgást. Legjobb, ha vízhez szoktatásra, il-
letve úszásra íratják be. A tornát is már óva-
tosan el lehet kezdeni, fejleszti a
koordinációt, erősíti az izomtónust, önbizal-
mat ad. A sízés alapjait is le lehet rakni, játé-
kos gyakorlatokkal. 4 éves korban heti egy
alkalommal el lehet járni klasszikus balettre
is, de rendszerességgel csak 8 éves kor után
járjon. A balett nagyszerű önbizalom- és test-
tudatfejlesztő, sportra, művészetre nevelő
kreatív tevékenység. A korcsolyázást is el
lehet kezdeni az ismerkedés szintjén. 5-6
éves korban előnyt élveznek a kifejezetten
mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatok. A
testsémafejlesztés már óvodás korban fontos.
Bármilyen mozgásra alkalmas a tükörben
végzett gyakorlás. A gyermeknek meg kell is-
mernie a saját testét, a testrészeinek egymás-
hoz való viszonyát, térbeli elhelyezkedését,
ami előkészíti a térbeli alkalmazkodást, és
akkor már rátérhetünk a labdajátékok alapja-
inak megismertetésére, valamint az úszásne-
mek elsajátítására. Az úszás az egyetlen
sportág, amely légzésszabályozásra kénysze-
rít. A ritmusos tempózás, a merülés, a kiemel-
kedés és lélegzetvétel váltakozása révén a
tüdő nagy tréningnek van kitéve, úgy, hogy a
felső- és alsótestre egyforma munka hárul.
Emellett szinte az összes izmot igénybe
veszi, és az egész testet harmonikusan fej-
leszti. A legősibb, legtermészetesebb koordi-

nációfejlesztő mozgásforma. Javallott a ko-
sárlabda is ebben a korban az ismeretszerzés
szintjén (helyváltoztatás labdával, térbeli tá-
jékozódás, fogás, dobás stb.). 6-7 éves kortól
el lehet kezdeni a labdarúgást is, mely bár-
mely csapatjátékhoz később alapul szolgál-
hat. A cselgáncs szintén elkezdhető elemi
szinten, nagyszerű koordinációfejlesztő, ön-
bizalom-erősítő, ugyanakkor a bátorság, tisz-
tesség, szerénység, becsületesség,
küzdőszellem kialakítását szolgálja. 7-8 éves
korban el lehet kezdeni az atlétika és a küz-
dősportok gyakorlását. A törzs izomzatát
egyenletesen fejlesztő foglalkozások ajánlot-
tak. Folytatódhat a kosár-, kézilabda, de csak
heti egyszer, és nem versenyszerűen. A szak-
emberek óva intenek az egykezes sportágak-
tól ebben a korban. Személyes tanácsadás, az
egyéni edzésprogram is fontossággal bír.
Ebben a korban már megerősödnek az egyéni

sajátosságok, tisztán látjuk, miben erős,
miben gyengébb a gyerek. 9-10 éves korban
az aszimmetrikus mozgások fejlesztése kell
hangsúlyt kapjon, ekkor különböző módon
terhelődik a test és az agy két oldala. Itt már
bejöhet a tenisz, a vívás, a snowboard. A fi-
zikai erőnlétet is fejleszteni lehet, és a ver-
senysportok is elkezdhetők. 10-11 éves kor
után maximálisan előtérbe kerül a személyes
tanácsadás, az egyéni edzésprogram terve-
zése a különböző sportágakban, a következe-
tesség, a kitartás jegyében. A
csapatsportokban gyakorta már ebben a kor-
ban leigazolják a gyerekeket, ami sokszor
erős eredménykényszer hatására negatív kö-
vetkezményeket von maga után. Arra a kér-
désre, mit sportoljon a gyerek,
Magyarországon már 2007-ben megszületett
a tudományos válasz a Sport Navigátor prog-
ram létrehozásával. Tudományos módszerek-
kel (antropometriai, mozgásszervi,
pszichológiai vizsgálatok segítségével) meg-
állapítják a gyerek fizikai és pszichikai tulaj-

donságainak megfelelően, hogy melyik
sportág javallott neki, hol érhet el sikereket.
Ugyanakkor kiszűrődnek a fejlődési rendel-
lenességek, a hanyag tartás vagy a gerinc-
problémák is. Fel kell hívni a szülők
figyelmét arra, hogy egyes sportok, pl. a ta-
lajtorna, súlyemelés, testépítés korai intenzív
tréningezéssel gátolják a növekedést. A túl-
zott izomerősítés a gyermek növekedési sza-
kaszaiban a csont és ízületi kapcsolódások
sérüléseit okozhatja. Mielőtt belevágnánk a
szakedzésekbe, felvállalnánk egy sportágat,
alaposan vizsgáltassuk ki a gyerek egészségi
állapotát, felépítését, szívműködését. E vizs-
gálatok alapján a szülő tiszta képet nyer gyer-
meke képességeiről, egészségi állapotáról,
sportbeli irányultságáról, és el tudja dönteni,
melyik a legmegfelelőbb sportág gyermeke
számára, mihez van tehetsége. A romániai
versenysportokban alkalmazott szelekció,
pontos mérések hiányában, sajnos sok kíván-
nivalót hagy maga után, s sem a sport, sem a
gyerek javát nem szolgálja. Ez úgy működik,
hogy a gyereket a szülő beíratja arra a sport-
ágra, ami akkor jó hírnevű, aztán évekig oda
jár. Az edzők részéről a szelekció abban
merül ki, hogy eljárnak az iskolákba, kiválo-
gatják a szemre ügyes „jó futó” gyerekeket,
és sokszor előfordul, hogy mérések hiányá-
ban problémás gyereket is beválogatnak. Így
történhet meg, hogy lúdtalpas gyereket éve-
kig korcsolyázni, hokizni járatnak, ami ellen-
javallt neki, vagy kis termetű, gyenge
csontozatú gyereket fogadnak be sífutásra, s
az eredmények elmaradnak, de emellett a
nagy hajtás következtében a szervezet raktá-
rai kiürülnek, és működési zavarok lépnek
fel. Helytelen a korai eredményhajszolás,
amely Romániában főleg a csapatsportok
esetében követhető. A korai versenyeztetés, a
túlhajtás pár év alatt kiégeti a gyereket, s
mikor tényleg bizonyítani kéne (nagyobb
korosztályoknál), az eredmények elmarad-
nak. Milyen sportra járjon tehát a gyerek?
Amilyent szeret, s amely harmonikusan fej-
leszti, és nem annyira eredménycentrikus,
mégis sikerélményt nyújt.

„Nos, én hiszek abban, hogy a matematikát
nemcsak nézni kell, hanem csinálni is ahhoz,
hogy valóban megértsük” – vallja Sautoy.
Ennek a mondásnak a párja lehetne, hogy a
zenét nemcsak hallgatni kell, hanem csinálni is
ahhoz, hogy megértsük. Vagy ma már bűn va-
laminek is a megértése? Az igaz, hogy a meg-
értéshez értelem kell, s ezért talán igazuk van
azoknak, akik menekülnek a megértés elől…

Sautoy azon emberek közé tartozik, akik
nemcsak egyetlen síkon próbálják megérteni
a világot, hanem összefüggéseiben. Ezért, ha
matematikáról értekezik, a természetből is
felsorol példákat, hogy bebizonyítsa, a mate-
matika életünk velejárója. Ugyanakkor –
mivel a zene is a természetes létünk alkotó-
része – számtalan zenei példát is megemlít.

Ami különösen figyelemre méltó egy ma-
tematikustól, hogy zene és matematika téma-
körben népszerűsítő előadásokat is tart.
„Némelyek azt mondják, a matematika a
hideg ész logikája, a zene az érzelmek vi-
lága.” Ez az állítás nagy tévedés. Egy vérbeli
matematikus nemcsak a végeredményt élvezi
egy matematikai megoldásban, hanem magát
a megoldás folyamatát, a végeredményhez
vezető utat. A zene is hasonló. Senki sem a
záróakkordra kíváncsi, hanem a teljes zene-
műre. Ahogyan a matematikusnak szüksége
van a végeredményre, úgy a zenehallgatónak
is fontos a záróakkord, de a legfontosabb az
odáig vezető út. Gottfried Leibniz matemati-
kus a XVII. században tudatalatti számgya-
korlatnak nevezte a zenét, Rameau pedig
zeneszerzőként a matematikát dicsőítette:
„Be kell vallanom, hogy csakis a matematika
segítségével tehettem tisztán érthetővé a gon-
dolataimat”. Semmiképp sem egy őrült esz-
mefuttatása kapcsolatot keresni zene és
matematika között, mert ez a kapcsolat ter-
mészetszerűen adott. A ritmus és a hangma-
gasság grammatikája matematikai alapokon
nyugszik.

Sautoy kijelenti, számára az a csodálatos,
hogy a zeneszerzők és a matematikusok mű-
veikben gyakran ugyanazokat a szerkezeteket
használják. Például Bach Goldberg-variációi
a szimmetriával való játék gyöngyszemei.

Ezt nem egy fellegekben járó zenész mondja,
hanem egy matematikus! Nem az a csodála-
tos a zenében, hogy nemcsak érzelmeket hor-
doz, hanem értelmet is? Mennyivel nagyobb
szellemi szórakozás felfedezni a rejtett értel-
met, mint ha csak egy hangulatot ismételnénk
el! A kotta nem mindig csak a zenészek szá-
mára készül, azt bárki kezébe veheti, elemez-
heti a hangjegyek titkos szövetét,
szimmetriát, arányokat, összefüggéseket ke-
reshet benne. Nincs nagyobb szellemi élvezet
a felfedezésnél. És amikor valaki megtapasz-
talta a felfedezés csodáját egy zeneműben, az
már az alkotót is tisztelni tudja. Hogyan akar-
juk mi átélni ezt az érzést, ha csak pillanatnyi
hangulatokat várunk a zenétől? Bármennyire
is ijesztő, de a zene értéséhez ugyanúgy meg
kell tanulnunk az alapokat, mint a matemati-
kában. Ha nem ismerjük a hangjegyeket, az
olyan, mint aki nem ismeri a számokat – és
folytathatnánk a hasonlatok sorát.

Érdemes felsorolnunk még néhány zenei ér-
dekességet, mellyel Sautoy elkápráztat minket.
Mozart szerette a számokat, és szeretett szá-
mok által rejtett üzeneteket kódolni zenéjébe.
A Figaro házassága című operájában nem vé-
letlenek a következő számok: 5, 10, 20, 30, 36,
43. A számok összege 144, vagyis 12x12. Ez
egy számokkal kifejezett ábrázolása akar lenni
Figaro és Susanna közelgő egyesülésének.
Mozart kapcsolatban állt a szabadkőművesek-
kel, és nagyon valószínű, hogy az illuminátu-
sokkal is. A Varázsfuvolában, az utolsó
operájában rengeteg a hármas szám: hármas
ritmus, három nő, három fiú, három templom.
Egy elmélet szerint az illuminátusok azért vé-
geztek Mozarttal, mert e műben nyilvános-
ságra hozta titkaikat. Különösen érdekes
Mozartnak és feleségének, Constanze-nak a
levelezése. A zeneszerző fura módon írta alá

több levelét: 1095060437082. Mit jelenthet ez
a számsor? Tény, hogy előfordul benne a 43-
as, ami Mozart száma – senki ne kérdezze,
hogy miért, talán mert prímszám! A számsort
csoportosítva, 10+9+50+60+43+70+82=324,
a 324=18x18, vagyis egy négyzetszám, ami
Mozart és Constanze szerelmét rejti. Mozart
egy levelében úgy írta alá a nevét, mint aki a
„számok házának a barátja”, tehát utalt a
számsorra.

Egy másik matematikai érdekesség Bach és
a számok világa. Ha megszámozzuk a latin
ábécé betűit, akkor a B-A-C-H betűk száma-
inak összege 14-et eredményez. Ez a nagy ba-
rokk zeneszerző szimbolikus száma. És ha a
J. S. betűket is számozzuk (úgy, hogy Bach
egy szám alá vette az I és j betűket), akkor 41-
et kapunk, ami a 14 fordítottja. Tény, hogy
Bach nagyon odafigyelt erre a két számra,
mert amikor Mizler nevű tanítványa felkérte,
hogy lépjen be az általa alapított Zenei Tudo-
mányok Levelező Társaságába, Bach 1747-ig
vonakodott belépni, csak azért, hogy ő legyen
a tizennegyedik tag. Zenei elemzők kimutat-
ták, hogy Bach zenéjében e két szám mellett
még rengeteg számösszefüggés jelenik meg

A Fibonacci-számsor (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21
stb.) nem csak egy matematikai játék. A ter-
mészetben is gyakran előfordul ez az arany-
metszés néven ismert összefüggés. Ez a
különleges arányosság a zenében is megjele-
nik. Sautoy Debussy mellett Bartók zenéjét
említi példaként. Ami különösen érdekes,
hogy a művészek nem tudatosan, hanem ösz-
tönösen alkották műveiket, amelyekben fel-
fedezhető az aranymetszés elve. Bartóknál a
zenei részek tagolása – a különböző zenei
gondolatok hossza – területén fedezhető fel
az aranymetszés.

A zene és matematika kapcsán meg kell
említenünk a XX. század szerialista zeneszer-
zőit, mert ez a típusú zeneszerzés ugyancsak

a matematikára alapozódik – hangok, ritmu-
sok és más zenei összetevők meghatározott
elv szerinti rendezésével.

A prímszámok egyik különlegesen érdekes
előfordulása a természetben a kabócák éle-
tében figyelhető meg. Két kabócafaj (Magi-
cicada septendecim és Magicicada tredecim)
életciklusa – amint azt a nevükből is kihá-
mozhatjuk – a 13-as és a 17-es prímszámok
szerint működik. Ezek a „csodabogarak” csak
13, illetve 17 évenként jelennek meg az er-
dőben, máskor lárvaként rejtőznek. Mi ebben
a különleges? Hogy a két kabócafaj a prím-
számú életciklusa következtében nagyon rit-
kán zavarja egymást, csak (13x17) 221
évente. Akik az evolúcióval magyarázzák ezt
az életciklust, azt feltételezik, hogy így elke-
rülhető a gyakori versengés a fajok között,
vagy egy mérgező gombafaj „állíthatta be”
ezeket az évszámokat.

Sautoy könyve, A prímszámok zenéje lebi-
lincselő matematikai olvasmány. Ennek ha-
tására támadt az az ötletem, hogy
kipróbáljam, hogyan hangzana a prímszámok
sora zenére lefordítva. Először a hétfokú ská-
lával próbálkoztam, semmi érdekességre nem
lettem figyelmes, de amikor a tizenkét fokú
skálára vetítettem rá a prímeket, döbbenten
fedeztem föl, hogy a prímszámok négy zenei
hangot céloznak meg maguknak: C-E-Fisz-
Aisz vagy C-E-Gesz-B.

A 2-es és 3-as számot leszámítva mindig
ugyanazoknál a hangoknál jelentkeznek a prí-
mek. Az ilyen elrendezés szerint valami
szimmetria is jelentkezik a prímek eloszlásá-
ban. A középső oszlopokban (az E és Fisz
hangok alatt) találjuk az ikerprímeket, a két
szélén pedig (a C és Aisz hangok alatt) na-
gyon gyakori a számok végződésének a szim-
metriája. A C hang alatti számok nagyon
gyakran ugyanolyan számjeggyel végződnek,
mint az Aisz alattiak (ha van a negyedik osz-
lopban számjegy). Ötszázig végignézve a
sort, ez a mintázat rajzolódik ki a szimmetriát
illetően. A számok és hangok kombinációját
illetően viszont tízmillióig biztosan a fenti
hangokra esnek a prímek. Hálás köszönettel
tartozom Fejér Magdolna kolléganőmnek, aki
számítógépen elvégezte a hangok és a prímek
társítását!

Mitől szép a zene – vagy a matematika? A
kis herceghez hasonló a válasz. A zene attól
szép, hogy valahol egy szellemi titkot rejt
magába. Aki megtalálja, a szellemi élet kút-
jából iszik.

A prímmuzsika prímása (3.)
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Bár a rendezvény elsősorban szakma-
belieknek szólt, ugyanis a standok
nagy részénél sütő-, cukrász-, fagy-
lalt-, csokoládé-, kávé-, illetve a ven-
déglátóipar számára kifejlesztett
gépek, felszerelések, alapanyagok
voltak kiállítva, a közszemlére tett
tortaköltemények, csokiszobrok, kü-
lönleges kenyerek, hidegtálak, a kós-
tolásra szánt ínyencségek idén is
látogatók ezreit vonzották a hét
végén Marosvásárhelyen zajlott Gast-
roPan-kiállításra, amelyen huszonöt
országból több mint százötven kiállító
vett részt. 

A székelyudvarhelyi Boro-Info, a Brutarul-
Cofetarul és a Gastromedia országos piacve-
zető szakmai magazinok által szervezett
rendezvény idén is nagy sikernek örvendett.
A nem szakmabeli látogatók érdeklődését el-
sősorban a kiállított ínyencségek, illetve a
helyszínen lenyűgöző kézügyességgel elké-
szített különlegességek keltették
fel. Sokan időztek el a magyaror-
szági Kovács János mestercukrász
asztalánál, aki mintha gyurmával
dolgozna, úgy készítette el a for-
mátlan, nyújtható cukormasszából
a tökéletes pontossággal kidolgo-
zott virágokat. 

A fagylaltkedvelők paradicso-
mának bizonyult egy brassói cég
standja, ahol a konyakos fagyitól a
fekete vaníliás változatig számos
különlegességet meg lehetett kós-
tolni. 
Menyasszonynak piskóta, 
vőlegénynek grillázs

Lenyűgöző látvány- és ízvilág
fogadta a látogatókat a Rimóczi-
standnál: különféle ízesítésű, aszalt
gyümölcsös grillázslapok, csilipe-
hellyel megbolondított grillázskol-
bász, levendulás, pálinkás
csokoládészalámi, csokilaptop,
csoki-cd, gumicukor pizza, csoki-
pisztoly, -rúzs vagy szerelmi lakat
parányi kulccsal – mindez Rimóczi
László, a Magyar Grillázsszövetség
elnökének a fantáziáját dicséri. A
lajosmizsei mester lapunknak el-
mondta, grillázsmanufaktúrát üze-
meltetnek, illetve csokoládé-
termékekkel is foglalkoznak, és az a cél, hogy
különlegességszámba menő cikkeket állítsa-
nak elő, olyanokat, amelyek a multiknál nem
találhatók meg. 

A mester elárulta, a grillázstortának Ma-
gyarországon hagyománya van, ez a vőle-
gény tortája, a piskótából készült a
menyasszonyi torta. Mátyás király esküvői
asztalán ez volt a hetedik fogás, az ő korából
ered a hagyomány, ami szerint ahány darabba
töri az ifjú pár éjfélkor a grillázstortát, annyi
boldog esztendőt fognak együtt tölteni.
Jók között a legjobbak

Akárcsak az előző években, az idén is dí-
jazták az év legjobb termékeit. A 2018. Év
Tortája a Taste of the Garden nevű csokitorta
lett, amelyet Selaru Elena Doiniţa készített.

Mogyorós, olajbogyós, korpás kekszlapból
készült, keserűcsokoládé-krémmel, házi te-
héntúróval, sárgarépazselével, kakukkfüves,
almás, mákos tortalappal, paradicsommo-
usse-szal, mézzel, fehér csokoládéval, csokis-
mézes bevonattal. A tortát tehéntúrókorongra
fektetett, kandírozott paradicsom és olíva-
crumble díszítette.

A világszinten elismert szakmai zsűri a
legszebb, cukorpasztából készült művészeti
alkotásnak járó díjat a konstancai Velniceriu
Ionela cukrásznak ítélte oda. A díszmunkát a
román paparuda népszokás ihlette.

A csokoládéból készült művészi alkotások
témája idén a hagyományok volt. A legszebb
díszmunkát a falusi, népviseletbe öltözött,
dolgozó nő ihlette, a szucsávai Nistor Cris-
tina cukrász készítette.

A legtehetségesebb romániai pékek nevez-
tek be a pék kategória négy versenyszámába,
különleges kenyerekkel és péksütemények-
kel. A legjobb ipari technológiával készült ke-
nyér a Voica Silvia Florentina által készített
kovászos, lenmagos, napraforgómagos és
szójababos lett. A második díjat Gál Rozália

nyerte el a szentmártoni Bocskor Pékségtől. 
A legjobb kézműves kenyér a kovászos és

krumplis lett, amelyet Gheambazu Florin Ni-
colae készített. Ebben a kategóriában a Bocs-
kor Pékséget képviselő Bocskor István
kenyere harmadik helyezést ért el. A ver-
senyző pékek a péksütemény kategóriában is
megmutathatták szaktudásukat, olyan péksü-
teményekkel nevezhettek be, amelyek az
egészséges életmód jegyében készültek.

A legfinomabb péksütemény egy bukaresti
pékség szakembere, Oprea Alexandru által
készített avokádós lepény lett, amely kókusz-
pelyhet, mandulalisztet, kókuszolajat, juhar-
szirupot, avokádót és kakaót tartalmaz. A
második legjobb péksütemény Bocskor Ist-
ván szaktudását dicséri. 

Ünnepi hidegtálak 
és hagyományos ételek

Szombaton az ország leg-
tehetségesebb szakácsai csil-
logtatták meg tehetségüket a
gasztronómiai versenyeken.
Díjazták a legesztétikusabb
és legelegánsabb hidegtála-
kat, a hagyományos román
nemzeti ételeket és desszer-
teket, amelyeket egyénileg,
illetve csapatban készítettek
el, továbbá a legkülönlege-
sebb, zöldségből és gyü-
mölcsből faragott művészi
alkotást is.

Az egyéni versenyszám-
ban két nyertes született:
Cozma Bogdan Cosmin, a

Crăiasa Munţilor szakácsa és Ciutacu 
Gheorghe. 

A szakácscsapatok által összeállított hi-
degtálaknál a Pritax Invest Srl – Golden Tulip
Nagyszeben csapata lett a győztes. 

A legízletesebb hagyományos román étel-

nek a marhapacal puliszkával és bébirépával,
céklával, savanyított gyöngyhagymával és
tormakrémmel bizonyult.

A legfinomabb és legszebb tányérdesszert
pedig a fehércsokoládé-mousse kakaózselé-
vel és édes málélappal, mojitozselével és ka-
ramellszósszal.

Teret hódít a digitalizáció
A pékiparban várható trendek kapcsán

Ilonka Boldizsár, a Világ Pék- és Cukrászszö-
vetség nagykövete lapunk érdeklődésére ki-
fejtette, a Világ Pékszövetség a fogyasztók
bevonásával felmérést készített arra vonatko-
zóan, hogy milyen tendenciákra kell számí-
tani az elkövetkező időszakban, és a

pékeknek milyen irányt kell követniük. – Az
egyik legfontosabb kérdéskör a termék ízha-
tása. Régebb az volt a tendencia, hogy a fo-
gyasztó számára az elsődleges szempont az
ár, majd a minőség következik. Most első
helyre került a frissesség és az ízhatások,

tehát az az elv érvényesül, hogy az
illatmarketing vonzza a vásárlót.
Egy másik fontos kérdés a munka-
erő-probléma, ami Európa-szerte
gondot jelent, ezért a digitalizáció-
nak és az automatizációnak nagyon
fontos szerepe lesz az elkövetkező
időszakban, ebbe az irányba kell
fejleszteniük a szakmabelieknek. 

A kutatások szerint az egyik leg-
aktívabbak ezen a téren a romániai
vállalkozók, fokozott hajlandóságot
mutattak a fejlesztésekre, a digita-
lizációra, az új módszerek átvéte-
lére. A termelésben a digitalizáció
hozzájárul ahhoz, hogy jobb minő-
ségű termékeket állítsanak elő, il-
letve költségcsökkentéseket is
eredményezhet. 

Lehetővé teszi, hogy például egy
központi helyről elindítsák a ke-
lesztőt úgy, hogy a péknek be sem
kell menni, a dagasztásnál pedig a
számítógép pontosan kiszámolja,
miből mekkora mennyiség szüksé-
ges. A pékre tehát gyakorlatilag
csak az ellenőrzés hárul, és mindez
nem megy a minőség rovására –
mutatott rá a szakember. 

Mint mondta, az egyszerű érési
folyamatokkal befolyásolható az

ízhatás, minél tovább érik a kovász, annál fi-
nomabb terméket tud előállítani a pék, anél-
kül, hogy adalékanyagokhoz kellene nyúlnia.
A szakmabeliek közül sokan már 36-48 órás
érésű kovásszal dolgoznak.

– Ahogy az emberek egyre jobban élnek,
mindinkább érzékelhető, hogy az egészséges

életmódhoz köthető termékeket fogják fo-
gyasztani, például a rozskenyeret. Az utóbbi
7-8 évben a rozskenyér gyártása egyre emel-
kedett. Bizonyos mértékű kenyérfogyasztás-
csökkenés észlelhető, a péksütemények,
különböző töltelékes termékek forgalma vi-
szont emelkedett – fejtette ki Ilonka Boldi-
zsár.
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Fotó: Nagy Tibor

A Bocskor pékség nyertes péksüteménye

A gasztronómia krémje találkozott
Látvány- és ízkavalkád 

a GastroPanon

Menyhárt Borbála



Gyulladást és maradandó
barna foltokat okozhat a par-
füm és arcszesz használata a
napozóknak – hívta fel a fi-
gyelmet a jelenségre Nagy
Éva bőrgyógyász az M1 aktu-
ális csatorna műsorában.

Az illatanyagok aktiválódnak a
napfény hatására, ez pedig gyulla-
dást okoz – fejtette ki.

Elmondta: hasonló hatást kelt és
akár hólyagos gyul-
ladáshoz is vezethet
egyes növények –
petrezselyem, pasz-
ternák – érintése
erős napfényben.

A bőrgyógyász
az évi egyszeri
anyajegyszűrés fon-
tosságára is kitért.
Véleménye szerint
fokozottan fontos
ez főleg azokban a

családokban, ahol már előfordult
melanoma. Emellett szinte minden
szűrésnél találnak olyan anyajegyet,
melyet elhelyezkedése miatt pre-
ventív céllal eltávolításra javasol-
nak – fűzte hozzá.

Ötvennél több anyajegy esetén
kötelezőnek tekinthető a szűrés, és
a napozás abszolút nem ajánlott –
mondta a bőrgyógyász.

Gyulladást okozhat a parfüm
és arcszesz a napozóknakA Familia Centrum Egyesület és a Védem – Ma-

rosvásárhelyi Édesanyák Egyesülete idén is megszer-
vezi május 8–11. között az Édesanyák hete
rendezvényt. Az eseményt támogatja a Gyulafehér-
vári Caritas Korai Nevelő és Fejlesztőközpont, bizto-
sítva a helyszínt.
Részletes program:
Május 7., 17 óra

Hordozás a mindennapokban – hordozós piknik a
Víkendtelepen, csatlakozva az európai babahordozó
héthez.

A résztvevőket arra kérik, vigyenek magukkal hor-
dozókat, plédet és persze a babákat, kisgyerekeket,
apukákat. Találkozó a Víkenden, a November 7. felőli
bejáratnál, a kis játszótér melletti füves-fás területen.
Május 8., 18 óra

Anyának lenni – workshop, támogató beszélgetés
Becsky Borbála klinikai pszichológus, mentálhigié-
nés szakember, pszichoterapeuta vezetésével az elég
jó anya fogalmáról, az anyaságról, az első egy évről,
az elengedésről.

Helyszín: Deus Providebit Ház, a Gyulafehérvári
Caritas gyűlésterme, I. emelet.
Május 9., 18 óra

Az emlő betegségei. Megelőzés és kezelés.
Meghívottak: dr. Hankó-Bauer Orsolya általános

sebész és dr. Baróti Beáta radiológus
Helyszín: Deus Providebit Ház, a Gyulafehérvári

Caritas gyűlésterme, I. emelet.
Május 10., 18 óra

Egyszülős családok mindennapjai és ünnepei, be-
szélgetés gyerekeiket egyedül nevelő szülőkkel

Meghívottak: Farkas Kinga Kasszandra, Zillmann
Zsuzsa, Nagy Ildikó, Adorjáni Alpár

Helyszín: Deus Providebit Ház, a Gyulafehérvári
Caritas gyűlésterme, I. emelet.
Május 11., 18 óra

Így szültünk mi! – beszélgetés szülésfelkészítős
anyukákkal, Keresszegi Petrás Tünde szülésfelkészítő
vezetésével.

Helyszín: Deus Providebit Ház, a Gyulafehérvári
Caritas gyűlésterme, I. emelet. 

Édesanyák hete Marosvásárhelyen
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Az április 19-i rejtvény megfejtése: Az egy olyasmi, ami mindenkinek van, de a nőkön sokkal jobban látszik.
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Megnyerte a Borostyán kupá-
ért kiírt tornát Csíkszeredá-
ban a Marosvásárhelyi MSE
U8-as csapata, vasárnap. A
döntőben a házigazda FK
Csíkszeredát múlták felül az
MSE kis focistái, 2-1-re. A
rendezvényen több Maros
megyei futballklub képvisel-
tette magát.

„Célunk az volt, hogy minél
több olyan képességű csapatot
szervezzünk be, amelyek kombina-
tív és szép focit játszanak. A visz-
szajelzések alapján mindenki
elégedetten távozott, nemcsak a
csapatok, hanem a szülők is. A
torna tematikája a borostyán volt,
amely egy Arany János versből
fakad. »Előtted a küzdés, előtted a
pálya/ Az erőtlen csügged, az erős
megállja./ És tudod: az erő mi-
csoda? – Akarat,/ Mely előbb vagy
utóbb, de borostyánt arat«” – idézte
a költő sorait a torna főszervezője,
Kovács Tamás, aki a négy sort a
rendezvény mottójává is tette, és
ennek megfelelően a díjkiosztó ün-
nepségen, ha nem is borostyánból,
de arra valamiképpen hajazó, ba-
bérlevelekből font koszorút helye-
zett az aranyéremmel jutalmazott
játékosok fejére. A díjkiosztó ün-
nepségen egyébiránt Ilyés Róbert,
a Marosvásárhelyen is megfordult
labdarúgó (ma játékosedző) is köz-
reműködött.

A Borostyán kupáért kiírt tornát
12 csapat részvételével szervezték,
amelyeket három négyes csoportba
osztottak:

* A csoport: FK Csíkszereda,
Kolozsvári CFR, Szászrégeni Len-
dület (Avântul), Szovátai Medve-
tó;

* B csoport: Debreceni Olasz
Focisuli, Marosvásárhelyi MSE,
Kovásznai Sport for All, marosvá-
sárhelyi Szász Albert Sportlíceum;

* C csoport: Székelyudvarhelyi
FC, Baróti VSC, Marosvásárhelyi
ASA, Brassói Colţea.

A középszakaszban a csoport-
rangsorok alapján kaptak besoro-
lást a csapatok. A legjobbak az
1-6., a kevésbé sikeresen szereplők
a 7-12. helyekért folytathatták a
küzdelmet, amely a helyosztó mér-
kőzésekkel zárult.

„Nagyon hasznos torna volt ez a
számunkra, bár kissé túl hamar jött
a múlt vasárnapi, debreceni Ga-
ramvölgyi Lajos-emlékverseny
után, ahol harmadikok lettünk, és
talán még nem sikerült teljesen ki-
pihennünk a fáradalmakat. Lehet,
ezzel is magyarázható, hogy hul-
lámzó teljesítményt nyújtottunk:
voltak nagyon jó meccseink, pél-
dául a Marosvásárhelyi Sportlí-
ceum vagy az ASA elleni, és
olyanok is, amikor bár vezettünk,
egy idő után szétesett a játékunk, és
az ellenfél lefutballozott minket a

pályáról. Ilyen volt az Olasz Foci-
suli elleni csoportmeccsünk, ami-
kor a debreceniek kétgólos
hátrányból jöttek vissza, vagy az
FK Csíkszereda elleni középsza-
kaszbéli mérkőzés, amikor a jó
kezdet után teljesen irányvesztetté
váltunk. De minden jó, ha a vége
jó, összeszedtük magunkat, és a két
legfontosabb mérkőzésen fejben is
végig partiban maradtunk, ami na-
gyon fontos volt, hiszen Székely-
udvarhelynek is, Csíkszeredának is
nagyon jó a csapata, és már megta-
pasztaltuk, hogy ha csak egyszer is

meginogunk, végünk. Gratulálok a
játékosaimnak azért, ahogyan küz-
döttek, örülök közös sikerünknek,
és bízom a hasonló folytatásban” –
értékelte a tornát a csoport edzője,
Farczádi Attila.

A Marosvásárhelyi MSE játé-
koskerete a Borostyán kupáért kiírt
tornán: Molnár-Tamás Bence –
kapus, Bányász Botond, Farczádi
Tamás, Lengyel Sándor, Muzsnai-
Magyarossy Róbert, Nagy Lehel,
Selyem Balázs, Siménfalvi Sándor,
Timár Milán, Torday Armand –
mezőnyjátékosok.
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A borostyán tematikája egy Arany János-versből fakad, miszerint „ha akaratod van, és erős
vagy, akkor előbb-utóbb borostyán a jutalmad” – idézték Kovács Tamás csíkszeredai edzőt,
főszervezőt a házigazda klub honlapján. A győztes csapat játékosai a végén az érem, kupa
és oklevél mellé babérkoszorút is kaptak

Marosvásárhelyi siker a Borostyán kupán,
Csíkszeredában

A Liverpool remek játékkal 5-
2-re legyőzte a vendég AS
Romát a labdarúgó Bajnokok
Ligája elődöntőjének keddi
első mérkőzésén, így közel
került a továbbjutáshoz. Az
angol csapat ugyanakkor nem
mehet biztosra, mivel az olasz
együttes a negyeddöntőben
1-4-es első mérkőzés után 3-
0-s hazai sikerrel búcsúztatta
az FC Barcelonát.

A mérkőzés első húsz perce ki-
egyenlített játékot hozott, egy hazai
helyzettel és egy – Kolarov lövését
követő – római kapufával. A játék
képe a játékrész közepén szinte egy
varázsütésre megváltozott, a haza-
iak ugyanis nagyobb sebességre
kapcsoltak, amivel nem tudott mit

kezdeni az olasz együttes. A nagy
angol fölény több kihagyott ziccer
után a 36. percben érett góllá, ami-
kor az előző idényben még a Far-
kasoknál játszó Mohamed Szalah
gyönyörű gólt lőtt. Az előnye elle-
nére sem állt vissza a házigazda, s
még a szünet előtt Szalah újabb
látványos gólt szerzett, egy kiug-
ratást követően átemelve a kapust
(2-0).

A római „rémálom” a fordulás

után folytatódott, a Liverpool
ugyanis sorra alakította ki helyze-
teit, s a 69. percig még háromszor
betalált. Ötgólos különbségnél úgy
tűnt, nem csupán a meccs, a párharc
is eldőlt, ám a hazai csapat a hajrára
nagyon kiengedett, a Roma pedig
kétszer is betalált, így „csak” há-
romgólos hátrányból várja a jövő
heti, hazai visszavágót.

A liverpooli csatártrió szenzációs
formában szerepel a BL-ben, Sza-

lah ugyanis 10, Firmino 9, míg
Mané 8 gólnál jár már a mostani ki-
írásban. Az egyiptomi és a brazil rá-

adásul ezúttal két-két góllal és gól-
passzal zárt. A visszavágót jövő
szerdán játsszák Rómában.

Bajnokok Ligája: Hét gól Liverpoolban

Eredményjelző
* A csoport: Szovátai Medve-tó – FK Csíkszereda 1-1, Szováta – Szászré-

geni Lendület 0-2, Kolozsvári CFR – Szováta 1-2, Csíkszereda – Szászrégen
6-1, Kolozsvár – Csíkszereda 0-5, Kolozsvár – Szászrégen 2-1. A csoport
végeredménye: 1. Csíkszereda, 2. Szováta, 3. Kolozsvár, 4. Szászrégen.

* B csoport: Debreceni Olasz Focisuli – Szász Albert Sportlíceum 4-1,
Marosvásárhelyi MSE – Kovásznai Sport for All 3-0, Debrecen – MSE 4-2,
Szász Albert Sportlíceum – Kovászna 3-0, Szász Albert Sportlíceum – MSE
0-7, Debrecen – Kovászna 5-0. A csoport végeredménye: 1. Debrecen, 2.
MSE, 3. Szász Albert Sportlíceum, 4. Kovászna.

* C csoport: Marosvásárhelyi ASA – Brassói Colţea 5-2, Baróti VSC –
Székelyudvarhelyi FC 1-2, ASA – Barót 3-0, Brassó – Székelyudvarhely 0-6,
Brassó – Barót 1-1, ASA – Székelyudvarhely 0-1. A csoport végeredménye:
1. Székelyudvarhely, 2. ASA, 3. Barót, 4. Brassó.

Középszakasz, felsőház:
* 1. csoport: Debrecen – Székelyudvarhely 0-2, Szováta – Debrecen 1-2,

Szováta – Székelyudvarhely 0-3. A csoport végeredménye: 1. Székelyud-
varhely, 2. Debrecen, 3. Szováta.

* 2. csoport: MSE – ASA 3-1, Csíkszereda – MSE 6-2, Csíkszereda – ASA
6-0. A csoport végeredménye: 1. Csíkszereda, 2. MSE, 3. ASA.

Középszakasz, alsóház:
* 3. csoport: Kolozsvár – Kovászna 6-0, Kolozsvár – Brassó 4-0, Kovászna

– Brassó 1-0. A csoport végeredménye: 1. Kolozsvár, 2. Kovászna, 3. Brassó.
* 4. csoport: Szászrégen – Barót 1-1, Szászrégen – Szász Albert

Sportlíceum 0-3, Szász Albert Sportlíceum – Barót 2-4. A csoport végered-
ménye: 1. Barót 4, 2. Szász Albert Sportlíceum, 3. Szászrégen.

Elődöntő: Csíkszereda – Debrecen 4-1, MSE – Székelyudvarhely 3-1
Kisdöntő: Debrecen – Székelyudvarhely 4-2.
Döntő: Csíkszereda – MSE 1-2.
Helyosztó mérkőzések:
* az 5. helyért: ASA – Szováta 2-3
* a 7. helyért: Kolozsvár – Barót 1-0
* a 9. helyért: Kovászna – Szász Albert Sportlíceum 0-6

Hazai labdarúgó-bajnoki 
és kupaeredmények

* 1. ligás felsőházi rájátszás, 6. forduló (vasárnapi és hétfői eredmé-
nyek): Jászvásári CSM Politehnica – Kolozsvári CFR 1-1, Gyurgyevói
Astra – USK Craiova 1-0. Az élcsoport: 1. FCSB 42 pont, 2. CFR 40, 3.
Craiova 34.

* 1. ligás alsóházi rájátszás, 6. forduló (vasárnapi és hétfői eredmé-
nyek): Bukaresti Juventus – Medgyesi Gaz Metan 0-3, Botoşani FC –
Sepsi OSK 2-2. Az élcsoport: 1. Dinamo 35 pont, 2. Botoşani 29, 3. Vo-
luntari FC 21.

* Románia-kupa, elődöntő (1. mérkőzések): Nagyszebeni Hermanns-
tadt – Medgyesi Gaz Metan 1-0, USK Craiova – Botoşani FC 5-1.

* 2. liga, 30. csoport (vasárnapi eredmény): Sportul Snagov – Chindia
Târgovişte 1-2; 31. forduló (keddi és szerdai eredmények): Academica
Clinceni – Argeş FC 2-4, Afumaţi – Nagyváradi Luceafărul 2-1, Baloteşti
CS – Temesvári Ripensia 3-1. Az Aradi UTA – Temesvári Politehnica ASU
mérkőzés a 62. percben félbeszakadt, a vendégcsapat ugyanis elhagyta a
pályát tiltakozásul amiatt, hogy szurkolóikat nem engedték be a stadionba,
hiába volt jegyük. A szervezők arra hivatkoztak, hogy többen vannak, mint
a stadion befogadóképességének 5 százaléka, azaz 70 személy. Az élcso-
port: 1. Călăraşi 74 pont, 2. Nagyszeben 71, 3. Târgovişte 61.

* 5. liga, Északi csoport, 15. forduló: Mezőkirályfalva – Szászrégeni
Testvériség 6-7, Abafája – Bátos 1-2, Lövér – Magyaró 0-0, Köhér – Al-
sóidecs 2-0, Marosfelfalu – Nyárádremete 1-6. Az élcsoport: 1. Nyárád-
remete 37 pont, 2. Bátos 30, 3. Köhér 30.

* 5. liga, Közép csoport, 15. forduló: Tuzson – Kerelőszentpál 9-0, Se-
gesvár – Cikmántor 8-0, Galambod – Kerelő 0-3, Balavásár – Csitt-
szentiván 2-3, Harasztkerék – Mezőrücs 4-1. Az élcsoport: 1. Harasztke-
rék 37 pont, 2. Segesvár 28, 3. Csittszentiván 27.

* 5. liga, Déli csoport, 12. forduló: Radnót II – Mezőceked 6-1, Vá-
mosgálfalva – Mezőtóhát 5-1, Küküllődombó – Marosludas II 0-2, Ma-
gyarsáros – Maroskece 5-0, Marosugra – Mezőzáh 1-1. Az élcsoport: 1.
Radnót II 28 pont, 2. Marosludas II 25, 3. Mezőceked 21.

* 6 liga, 15. forduló: Somosd – Mikefalva 9-4, Jedd – Egrestő 8-1,
Nyárádgálfalva – Székelybere 6-0, Csíkfalva – Küküllőszéplak 6-4, Ko-
ronka – Uzdiszentpéter 3-0, Mezőpanit – Kibéd 5-1. Az élcsoport: 1. So-
mosd 38 pont, 2. Nyárádgálfalva 38, 3. Jedd 34.

Európai focikörkép
* Angol Premier Liga, 35. forduló: Brighton & Hove Albion – Totten-

ham 1-1, Bournemouth – Manchester United 0-2, Leicester – Southamp-
ton 0-0, West Bromwich – Liverpool 2-2, Watford – Crystal Palace 0-0,
Arsenal – West Ham United 4-1, Stoke – Burnley 1-1, Manchester City –
Swansea 5-0, Everton – Newcastle United 1-0. Az élcsoport: 1. Manches-
ter City 90 pont, 2. Manchester United 74, 3. Liverpool 71.

* Spanyol Primera División, 33 forduló: Espanyol – Eibar 0-1, Valencia
– Getafe 1-2, Real Madrid – Athletic Bilbao 1-1, Alavés – Girona 1-2,
Real Sociedad – Atlético Madrid 3-0, Betis – Las Palmas 1-0, Levante –
Málaga 1-0; 34. forduló: Leganés – Deportivo La Coruna 0-0, Eibar – Ge-
tafe 0-1, Celta Vigo – Valencia 1-1, Girona – Espanyol 0-2, Málaga – Real
Sociedad 2-0, Las Palmas – Alavés 0-4, Atlético Madrid – Betis 0-0, At-
hletic Bilbao – Levante 1-3. Az élcsoport: 1. Barcelona 83 pont, 2. Atlético
Madrid 72, 3. Real Madrid 68.

* Olasz Serie A, 33. forduló: Benevento – Atalanta 0-3, Sampdoria –
Bologna 1-0, SPAL – Chievo 0-0, AS Roma – Genoa 2-1, Crotone – Ju-
ventus 1-1, Fiorentina – Lazio 3-4, Torino – AC Milan 1-1, Hellas Verona
– Sassuolo 0-1, Napoli – Udinese 4-2; 34. forduló: SPAL – AS Roma 0-
3, Sassuolo – Fiorentina 1-0, AC Milan – Benevento 0-1, Cagliari – Bo-
logna 0-0, Udinese – Crotone 1-2, Chievo – Inter 1-2, Lazio – Sampdoria
4-0, Atalanta – Torino 2-1, Juventus – Napoli 0-1, Genoa – Hellas Verona
3-1. Az élcsoport: 1. Juventus 85 pont, 2. Napoli 84, 3. Lazio 67.

* Német Bundesliga, 31. forduló: Mönchengladbach – Wolfsburg 3-0,
Hannover 96 – Bayern München 0-3, RB Leipzig – Hoffenheim 2-5, Eint-
racht Frankfurt – Hertha BSC 0-3, Hamburger SV – Freiburg 1-0, VfB
Stuttgart – Werder Bremen 2-0, Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen
4-0, Augsburg – Mainz 2-0, 1. FC Köln – Schalke 04 2-2. Az élcsoport:
1. Bayern München 78 pont, 2. Schalke 04 56, 3. Borussia Dortmund 54.

* Francia bajnokság, 34. forduló: Nantes – Stade Rennes 1-1, Dijon –
Lyon 2-5, Olympique Marseille – Lille 5-1, Guingamp – AS Monaco 3-
1, Metz – Caen 1-1, Toulouse – Angers 2-0, Amiens SC – Strasbourg 3-
1, Nice – Montpellier HSC 1-0, St. Etienne – Troyes 2-1, Bordeaux – Paris
St. Germain 0-1. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 90 pont, 2. AS Mo-
naco 70, 3. Lyon 69.

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, elődöntő, 1. mérkőzés: FC Liverpool (angol) –

AS Roma (olasz) 5-2 (2-0)
Gólszerzők: Szalah (36., 45+1.), Mané (56.), Firmino (61., 69.), illetve Dzeko

(81.), Perotti (85 – tizenegyesből).

Különdíjasok
* legjobb kapus: Molnár-Tamás Bence (Marosvásárhelyi MSE)
* legjobb játékos: Vig Tamás (Debreceni Honvéd Olasz Focisuli)
* gólkirály: Biró Botond (FK Csíkszereda)



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ 4 szobás lakás a Parângului
utcában. Tel. 0740-279-793. (8096-I)

KIADÓ egyszobás, bútorozott
tömbházlakás (180 euró) a Mocca
környékén. Tel. 0735-962-307. (8168)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(8110)

ELADÓ 13 ár földterület. Tel. 0748-573-
148. (8130)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Szalma István névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (8190)

MINDENFÉLE

SÍRKERETEKET készítünk mozaikból és
gránitból előnyös áron. Nataliart Funerar
Kft. Tel. 0753-924-431. (7667)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (8120)

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

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

VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, teraszkészítést fából, csatorna-
készítést. Tel. 0747-871-270. (8116-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (8159)

MEGEMLÉKEZÉS

Megállunk némán sírod felett,
zokogva áldjuk drága em-
lékedet.
Kegyelettel emlékezünk
április 26-án, ma LACZKO
LAJOSRA halálának első
évfordulóján. Fájó szívvel
emlékezik felesége, három
gyermeke és azok családja.
Nyugodjál békében, drága
Tata! (7743-I)

Minden mulandó ezen a
világon, mint a harmat a letört
virágon. Csak egy van, ami a
sírig vezet, szívünkben az
örök emlékezet.
Szomorú szívvel emlékezünk
április 26-án drága
gyermekünkre, a gyulakutai
születésű ifj. PÁLL
SÁNDORRA, aki már 23 éve
eltávozott szerettei köréből.
Emlékét szívünkben őrizzük
egy életen át. Szülei,
lánytestvére, annak családja
és nagynénje. Nyugodjál
békében, drága jó gyer-
mekünk! (mp.-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama
és rokon, 

özv. JÉRE GIZELLA 
életének 75. évében elhunyt. Te-
metése április 27-én, pénteken
13 órakor lesz a református te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (8201-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendült és fájó szívvel bú-
csúzunk szeretett kolléga-
nőnktől, KOVÁCS ETELKÁ-
TÓL, aki hirtelen tragikusan itt
hagyott minket. Őszinte rész-
vétünket fejezzük ki a gyá-
szoló családnak. A II-es
Sebészet munkaközössége. 
(-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
mindazon rokonoknak, bará-
toknak, volt diákoknak és
ismerősöknek, akik utolsó útjára
kísérték BEREKMÉRI GÉZÁT,
sírjára virágot helyeztek és nagy
fájdalmunkban mellettünk álltak.
A gyászoló család. (v.-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Focioktatás Marosvásárhelyen! 
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja 

az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed! 
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak. 

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.

Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro. 
Kezdj el focizni még ma!

Versenyvizsga szerződéses
állásra

Koronka Polgármesteri Hivatala – Koronka,
Fő út 108. szám, Maros megye – a 2011. évi 286-
os, utólag módosított és kiegészített kormányhatá-
rozat értelmében versenyvizsgát hirdet egy
megüresedett szerződéses állás betöltésére a polgár-
mester szakapparátusa keretében, meghatározatlan
időre:

• I. besorolású referensi állás 
a közbeszerzési és beruházási osztályra

Sajátos részvételi feltételek:
– középfokú végzettség érettségi diplomával
– legalább 3 év 6 hónap gyakorlat a munkában
A versenyvizsgára a következőképpen kerül sor:
– írásbeli vizsga 2018. május 22-én 10 órakor a

Koronkai Polgármesteri Hivatalban
– az állásinterjú időpontját a gyakorlati vizsga

eredményének kifüggesztésekor tudatják.
A beiratkozási iratcsomót május 14-én 15 óráig

lehet benyújtani. 
Bővebb felvilágosítás 

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

Május első felében zajlik a má-
sodik osztályosok országos felmé-
rése. Anyanyelvből írás-
készségüket 7-én, az olvasás terén
elsajátított tudásukat 8-án bizo-
nyíthatják a magyar tagozatra járó
diákok, 9-én matematikából, 10-én
román nyelvből zajlik írás- és ol-
vasásvizsga. A negyedikesek
május 15-én román nyelvből, 16-

án matematikából, 17-én anya-
nyelvből adnak számot tudásukról.
A hatodikosok május 23-án a
nyelv és kommunikáció, 24-én a
matematika és természettudomá-
nyok nevet viselő megméretteté-
sen vesznek részt. Az elért
pontszám tájékoztató jellegű, a
jegyek nem kerülnek be az osz-
tálynaplóba.

Közeledik 
a kisdiákoknak a felmérő

Nyárádszeredában is hulla-
dékgyűjtést szerveztek va-
sárnapra a Föld napja
alkalmából; az akció hatal-
mas mennyiségű szemét ösz-
szegyűjtését eredményezte,
és remélhetőleg nevelő jel-
legű is volt.

Az általános és középiskolás di-
ákcsoportokat kisbuszok szállítot-
ták ki összegyűjteni a hulladékot:
a település fölötti gátra, a Nyárád
partjára, a Kerek-erdőre, a rigmá-
nyi és nyomáti erdőkbe, ahol két-
három óra alatt el is tüntették az
illegális lerakókon összegyűlt
mennyiséget, a „zsákmány” egy
részét a szervezők beszállították a
városba, és a főtéren hatalmas ku-
pacba hordták össze, hogy min-
denki megszemlélhesse.

Eközben a kisiskolásokat, kis-
gyerekes családokat a főtérre vár-
ták, ahol több asztalon színes
tárgyak sorakoztak. A szervezők
ugyanis felhívást intéztek az isko-
lákhoz, a diákok pedig különböző
alkotásokat, tárgyakat készítettek
újrahasznosítható tárgyakból – tud-
tuk meg Marton Irén tanítónőtől. A
csoportokra osztott kisdiákok
szemügyre vették egymás alkotá-
sait, majd „televíziós adásban” ér-
tékelték kreativitás, hasznosság,
munkaigényesség szempontjából,
de a téren aszfaltrajzokkal is elfog-
lalhatták magukat a gyerekek,
majd ügyességi játékokon vettek
részt. A pedagógusok szerint érde-
kes, sikeres volt a tevékenység, a
gyerekek maguk is elcsodálkoztak
azon, hogy mi minden készülhet
azokból a tárgyakból, amiket eldo-
bunk, és már most eldöntötték,
hogy az Iskola másként programba
is beiktatnak egy hasonló alkotóna-
pot. A pedagógus szerint örömükre
szolgál, hogy a gyerekek környe-
zettudatos nevelése eredményes, és
majd ők is hatni tudnak másokra.
Hasonlóan vélekedett Fancsali Fe-
renc tanár is, aki szerint az általá-
nos iskolások pozitívan álltak a
felkéréshez, mintegy 80 diák vett
részt, és végzett lelkiismeretes,
hasznos és eredményes munkát, s
nemcsak hogy sok szemetet össze-
gyűjtöttek, hanem sokat is beszél-
gettek róla és az emberek
hanyagságáról.

A vasárnapi akció végén a részt-
vevőket ebédre hívták, miközben a
kis önkéntes tűzoltók gyakorlati
bemutatóval rukkoltak elő.
Eredményt remélnek

Az akciót Kacsó István, a helyi
önkéntes tűzoltó-alakulat parancs-
noka kezdeményezte. Kérdésünkre
kifejtette: a tűzoltók nemcsak tűz
és árvíz, hanem bármely más ka-
tasztrófa esetén beavatkoznak, és
számukra sem mindegy, hogy
mennyi szemét van az utak, folyó-
vizek mentén, mert egy nagyobb
eső esetén elzárhatja a vízfolyáso-
kat, és árvizet okozhat. Szemét-
gyűjtési akciók eddig is voltak
Szeredában, de kezdett „ellapo-
sodni”, tavaly ki is maradt, ezért
kezdeményezték az idén újra, és
másokat is megszólítottak: az isko-
lások nemcsak munkájukkal vettek
részt, hanem a főtéri programokkal
színesítették a napot, míg az önkor-
mányzat, az EMI, a Nyárádszere-
dáért egyesület és az önkéntes
tűzoltók bekapcsolódása révén,
még több embert tudott mozgósí-
tani. Miután a csapatok visszatér-
tek a munkából, kiderült, hogy az
összegyűjtött hulladéknak csak egy
részét hozták be, a többit a követ-
kező napokban kell az önkormány-
zatnak beszállítania. A főtéren
közszemlére tett szemétmennyi-
ségnek remélhetőleg meglesz a
sokkoló és nevelő hatása. 

A gyerekek és a kis tűzoltók be-
vonását azért is fontosnak tartják,
mert őket még ebben a korban rá
lehet nevelni arra, hogy fontos oda-

figyelni a környezetre és a szeme-
telésre, míg a kis tűzoltók meg-
érezhetik az önkéntesen végzett
munka örömét, a lakosság pedig a
munka és a közös ebéd révén a kö-
zösség erejére is rádöbbenhet.

A szemétgyűjtők között felnőt-
teket és önkormányzati képviselő-
ket is találtunk. Kislaki Sándor úgy
érezte, neki is részt kell vennie a
civil akcióban, hiszen őt is zavarja
az úton-útfélen éktelenkedő sze-
mét. Örvendetes, hogy sok fiatal és
gyerek vett részt, és ha ők már így
nőnek fel, az esélyt ad arra, hogy
kevesebb szemét kerül majd a kör-
nyezetbe.
Dolgozni a tisztaságért 
s a következő nemzedékért

Tóth Sándor polgármester maga
is ott volt a gáton – a szó szoros ér-
telmében is, hiszen a település ha-
tárában dolgozó egyik csapat tagja
volt. Ennek az akciónak azok a
„főszervezői”, akik felelőtlenül
szennyezik a környezetet, hiszen
ha ők nem volnának, nem kellene
ilyen akciókon összegyűlni – mu-
tatott rá. – A szemétgazdálkodás
manapság mindenhol meg van
szervezve, de egyesek erről nem
vesznek tudomást, ezért kell ne-
künk dolgozni, hogy Nyárádsze-
reda, Marosszék, Székelyföld és ez
az ország tisztább legyen. Ezen a
napon az önkormányzatok és civil
szervezetek példásan összefogtak,
a következő nemzedék nevelése
biztosított, így próbáljuk elmon-
dani nekik, hogy nem szabad ezt
tenni. Az idén az önkományzatok-
nak 25, jövőben 35 százalékkal
kell csökkenteniük a leadott hulla-
dékmennyiséget, de ezt csak úgy
lehet elérni, ha mindenki egyénileg
szelektál és komposztál.

A Föld napja Nyárádszeredában
Szeméthegy a főtéren

Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László
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MAROSVÁSÁRHELYI VENDÉGLŐ PINCÉRT és SEGÉDPINCÉRT alkalmaz. Jelentkezni személye-
sen, önéletrajzzal a Szabadság (Libertăţii) utca 4. szám alatt vagy a prodcarmi@yahoo.com e-mail-címen
lehet. (20066-I)

KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZE-
RELŐ-SEGÉDET, SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST, RAKTÁROST, TELEKOMMUNIKÁCIÓS TECH-
NIKUST, BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEKHEZ TECHNIKUST. Amit ajánluk: vonzó jövedelemcsomag,
étkezési jegyek, az utazás költségeinek elszámolása. További információkért hívják a  0365/430-240, 0785-
210-682-es telefonszámot. Fax: 0365/430-241. E-mail-cím: office@consuselectric.ro. (sz.-I)

LAKATOST, HEGESZTŐT és (nagy tarconcára) TARGONCAKEZELŐT alkalmazunk. Tel. 0744-511-
215. (20062-I)

TAKARÍTÓCÉG TAKARÍTÓSZEMÉLYZETET alkalmaz délutáni, 14-22 óra közötti munkára. Tel. 0770-
665-189. (20049)

ELÁRUSÍTÓNŐKET ALKALMAZUNK ÉLELMISZERÜZLETEKBE. Bérezés tapasztalat szerint. Tel.
0745-891-451. (20053-I)

RAKTÁROST alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE. Tel. 0745-891-451. (20053-I)

MAROSVÁSÁRHELYI FOGTECHNIKAI LABORBA tehetséges FOGTECHNIKUST keresünk, ki-
zárólag fémkerámia és cirkonkerámia munkák készítésére, minden munkafázisra. Tel. 0787-786-428.
(20060-I)

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

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

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

BÚTORGYÁRTÁSBAN TAPASZTALT NYÁRÁDTŐI CÉG alkalmaz gépi csiszolásra ASZTALOST
(şlefuit mecanic în alb). Ajánlunk: vonzó bérezést, étkezési jegyeket, a szállítás költségeinek részleges el-
számolását. Az önéletrajzokat az office@robex.ro e-mail-címre várjuk. Felvilágosítás a 0724-989-092-es
telefonszámon 8-15 óra között. (sz.)

FELVESZÜNK SZORGALMAS HÖLGYEKET Jedden a LUMEA BASMELOR céghez. Jelentkezni a
Lungă u. 30/J szám alatt. Tel. 0745-520-408. (20063-I)

ONLINE SHOPBA, a jeddi üzletünkbe felveszünk SZORGALMAS FIATAL SZEMÉLYEKET. Tel. 0744-
208-846. (20063-I)

ALKALMAZOK hosszú távra, ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁRA komoly, megbízható SEGÉDMUNKÁST. B
kategóriás hajtási előnyt jelent. Tel. 0742-056-859. (8188-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Utcatakarítás Marosvásárhelyen
A polgármester tanács-

adója, Claudiu Maior április 25-én,
szerdán jelen volt a Salubriserv válla-
lat munkatársai által végzett utcataka-
rításnál.

„Ezeket a tevékenységeket azért
szervezzük, hogy Marosvásárhely
tiszta maradjon. Elindítottuk a gépi,
mechanikus seprést, valamint a vízsu-

garas felmosást a Tisza utcá-
ban, és folytatjuk a hasonló
intézkedéseket a város összes
övezetében. Marosvásárhely
tiszta város, és annak is kell
maradnia, ahol mindannyian
jól érezzük magunkat…” –
mondta Claudiu Maior.

A köz-, bel-
és külkapcsolati osztály

A marosvásárhelyi 
Siletina Impex Kft.

személyzetválogatást szervez 
TAXISOFŐRÖK alkalmazására

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

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

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

Csak a kiválasztott  személyeket hívjuk meghallgatásra. 
A vezetőség



Hirdetés
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal (székhelye:

Győzelem tér 3. szám, telefon: 0265/268-330, 274-es mel-
lék, fax: 0365/455-020) 

nyilvános árverést 
hirdet Marosvásárhely közterületéhez tartozó területek bérbeadására,
idényjellegű utcai kereskedelmi tevékenységre.

Az idényjellegű utcai kereskedelmi tevékenységre kijelölt helyszí-
neket a helyi tanács 2014.05.29-i 152-es számú, valamint 2015.03.26-
i 101-es számú határozata rögzíti, és egyenként két négyzetméter
felületűek. 

Az árverés kikiáltási ára 1 lej/négyzetméter/nap.
Az ajánlatok benyújtásának határideje 2018.05.16-án 12 óra, a pol-

gármesteri hivatal székhelyén (Győzelem tér 3. szám, 13-as iroda).
Az ajánlatok felnyitására 2018.05.17-én 12 órakor kerül sor.
Az árverés iránt érdeklődők 2018.04.25-étől kezdődően az intéz-

mény székhelyén (Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda) hétfőtől csütör-
tökig 8 és 10.30 óra között megvásárolhatják a 30 lej értékű
feladatfüzetet. 

A feladatfüzetet megvásárolni szándékozóknak kérvényt kell benyúj-
taniuk, amelyben feltüntetik elérhetőségüket: lakcím, telefonszám, fax-
szám és e-mail-cím.  

További információk a 0265/268-330-as telefonszám 274-es mellé-
kén igényelhetők. 

Dr. Dorin Florea polgármester

Ettől a héttől új
munkafázis kezdődött
az Arató utcai felújí-
tásnál, hiszen a híd
teljes újjáépítését
célzó munkálat során
felállították a hídfelület zsaluzatát (kofrázsolás).  

Ez az előrelépés biztató és reménykeltő jele annak, hogy a munka
megfeszített ütemben zajlik és sikerül tartani a határidőket, a környé-
ken áthaladó marosvásárhelyiek örömére. Ezt az állapotot a munká-
latok előrehaladtának függvényében tükrözik a smile hangulatjelek,
mintha mindannyiunk beleegyezését kérnék.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály
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A Marosvásárhelyi
Transilvania 

Repülőtér 
versenyvizsgát szervez 

az alábbi állás betöltésére:
szakreferens – COR 215312 –
egy állás meghatározatlan időre 

A versenyvizsga időpontja:
május 15., 10 óra. 

Feltételek: 
felsőfokú végzettség: 

civil és ipari építészet szakirány 
Részletek 

a www.transylvaniaairport.ro
honlapon 

vagy a 0265/328-888-as 
telefonszámon. 

A Marosvásárhelyi
Transilvania 

Repülőtér 
versenyvizsgát szervez 

az alábbi állás betöltésére:
szakreferens 

(beszerzési osztály) – 
egy állás meghatározatlan időre

A versenyvizsga időpontja:
május 9., 10 óra. 

Feltétel: 
felsőfokú végzettség. 

Részletek 
a www.transylvaniaairport.ro

honlapon 
vagy a 0265-328-888-as 

telefonszámon. 

A Népújság 
hirdetési irodájában 

felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 
HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI JELENBE.

A Surub Trade S.R.L . dinamikusan fejlődő csavargyárába 
keresünk munkatársakat a következő munkakörökbe:

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

gépbeállító, gépkezelő

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

A gépek kezelését megtanítjuk.

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

Elvárásaink: 
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

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

Jól haladnak a munkával 
az Arató utcai hídnál


