
Május 28-án történelmi esemény, kü-
lönleges ballagási ünnepség színhelye
volt a marosvásárhelyi II. Rákóczi Fe-
renc Római Katolikus Teológiai Líceum,
amelynek első három végzős osztályát
búcsúztatták. „Hazaérkeztetek, itthon kö-
szöntelek benneteket” – mondta 1352 nap-
pal ezelőtt, a 2015. szeptember 14-i
tanévnyitón dr. Tamási Zsolt igazgató a
még befejezésre váró önálló iskolában,
ahol együtt kezdtek hozzá a régi-új ott-
hon építéséhez. 

Ami azután következett, az már sűrítve maga
volt a történelem. „Ezeréves erdélyi múltunk

minden kihívását, harcát, megpróbáltatását, a
folyamatos újrakezdések örömét nem tanítanom
kellett, hanem élnem veletek, amikor és aho-
gyan lehetett. Amikor és ahogyan a körülmé-
nyek engedték”  – mondta az igazgató, a ballagó
diákok történelemtanára.

„Én személyesen úgy érzem, hogy ti voltatok
újrainduló iskolánk ősegyháza. Mert társak vol-
tunk ez alatt a négy év alatt, egy volt a szívünk-
lelkünk. Időnként más volt a szívritmus, de
ugyanazért dobbant mindenkinek. Mert ti és mi
mindannyian vidáman, szabadon akartunk élni,
lenni itt, ebben az otthonban.  Hogy közben
három pecsét kísérte a folyamatosan cserélődő el-
lenőrzőben a folyamatosan változó iskola nevét,
az csak kísérő jelenség volt. Az élet zajlott... Sa-

játos ritmus szerint... Négy év után szívesen visz-
szapörgetném, újraélném ezeket a pillanatokat.
Persze, néhány apró részletet kihagynék a törté-
netből, de a veletek való találkozásokat biztosan
nem. Hiányozni fogtok, s ez jó. Mert csak az hi-
ányozhat, ami élmény volt. S nekem élmény volt
veletek lenni. Élmény volt rácsodálkozni, hogy
mekkora ajándék vagytok. Magatoknak, társai-
toknak, szüleiteknek, iskolánknak. S ezért nehéz
most búcsút venni. Az emlékek, amelyek össze-
kötnek, itt élnek bennünk, bennem és bennetek”
– mondta az igazgató, aki  Kalkuttai Szent Teréz
szavaival kívánta a ballgóknak, hogy ismerjék fel
küldetésüket, s legyen bátorságuk, erejük és kitar-
tásuk annak megfelelően élni.

A show folytatódik
Legalább annyi kérdést nyitottak meg a vasárnap lezajlott vá-

lasztások eredményei és a hétfői események, mint amennyire meg-
adták a választ. Mint várható is volt, az itthoni fejlemények viszik
a prímet, gyakorlatilag sokadrangúvá lefokozva azt a kérdést,
amiről vasárnap szavaztunk: hogy az Európai Parlamentben kik,
melyik EP-csoport színeiben, hogyan képviselik majd az érdeke-
inket a következő öt évben.

A politikusok részéről érthető, hogy a választási eredmények
alapján menten nekilátnának a belpolitikai erőtér átrendezésének,
mert nekik a bársonyszékek a fontosak; még szerencse, hogy úgy
tűnik, túl kevés idejük van erre a nyárelőn. Mert az elnöki man-
dátum utolsó fél évében az alaptörvény már nem engedi meg a
parlament feloszlatását és így az előre hozott törvényhozási vá-
lasztások kiírását. Bő három hetük lenne a kormány megbuktatá-
sára, és két újabb kormányalakítási kísérlet bizalmi
leszavazására, ami a parlament feloszlatásának feltétele. Ha ezt
a mutatványt a rendelkezésre álló idő rövidsége okán nem tudják
teljesíteni, az sokkal inkább a kormánypártokon a kegyelemdöfés
bevitelének helyét kereső ellenzék kezére játszik, mint első látásra
tűnne.

Az év második felére már beharangozott szocdem ígéretek
ugyanis egy olyan aknamezőt jelenthetnek, ahol a most vérszagot
érző ellenzék gyorsan átvenné a préda szerepét. Mert ha nem vál-
taná be ezeket az ígéreteket, akár azért, mert eleve nincs rájuk
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A bolyaisok 
vállalkoztak 
a legokosabban
A csapatoknak egy olyan reális, valós
adatokon alapuló megvalósítható vál-
lalkozást kellett kitalálniuk, amely leg-
több 10 ezer lejből megvalósítható, és
amelyhez – esetleg – életszerű módon
és mértékben indokolt összegű hitel
vagy egyéb finanszírozási lehetőség is
igénybe vehető.
____________6.
Hasznos tudniva-
lók zarándokoknak
Mint köztudott, a pápai szentmise jú-
nius 1-jén 11.30 órakor kezdődik a
Hármashalom-oltárnál. Ferenc pápa
délután 4.10 órakor indul tovább Csík-
somlyóról helikopterrel Jászvásárra.
Másnap Balázsfalván a 11 órakor kez-
dődő szentliturgia keretében avatja
boldoggá a hét görögkatolikus vértanú
püspököt.
____________7.
Világbajnokok 
a marosvásárhelyi
táncoslányok
Május 22-e és 26-a között a horvátor-
szági Zelena Laguna üdülőközpont-
ban (Porec) zajlott a Dance Star 2019
világbajnokság, amelyen a marosvá-
sárhelyi Together Dance klub kis tán-
coslányai rendkívüli sikereket értek el.
____________9.

Fotó: Vajda György

Ballagtak a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum végzősei

Az élő történelemóra vége 



Hol nem sportolhatunk?  
– vitaest a rádiónál
A Marosvásárhelyi Rádió Beszéljük meg! címmel indított
vitasorozatának soron következő témája a városban lévő
lepusztult sportpályák helyzete. A találkozón szó lesz az
egykor virágzó marosvásárhelyi sportéletről és a stadion,
a jégpálya, a teniszpályák, a sportcsarnok állapotáról, va-
lamint az egykori Május 1. és Voinţa strandról, a cukor-
gyári pályákról, az iskolai sportlétesítményekről. A vitára
ma este 7 órai kezdettel kerül sor a Marosvásárhelyi Rá-
diónál. 

Nyilvános szakmai találkozó
A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Technológiai
és Tudományegyetem Közegészségtani Tanszékének elő-
adótermében (III. emelet) május 30-án 11 órától nyilvános
szakmai találkozón a gyógyszerészek szerepéről lesz szó
a dohányzásról való leszokással kapcsolatos tanácsadás
terén.

Mária-est Marosszentgyörgyön
Május 31-én, pénteken a marosszentgyörgyi római katoli-
kus templomban az este 7 órától kezdődő szentmise után
Mária-estet tartanak, amelyen a hat Máriáról szóló versből
és a hat Mária-énekből font koszorúval köszöntik az Égi
Édesanyát.

Fedezd fel magadban a szépet
A Marosvásárhelyi 1-es Számú Inkluzív Oktatási Központ
szervezésében május 29-én a fenti címmel kerül sor az
országos tehetségfesztiválra. A fesztivál színhelye a
Maros Művészegyüttes színpada. 250 sajátos nevelési
igényű tanuló vesz részt rajta az ország különböző része-
iből táncokkal, színpadi jelenetekkel. A rendezvény fő

célja a speciális nevelési igényű gyermekek társadalomba
való beilleszkedésének elősegítése, egyedi képességeik
ismertetése, értékesítése.

Markó Béla könyvbemutatója a
marosvásárhelyi Bernády Házban 
Markó Béla Amit az ördög jóváhagy című verseskönyvét
mutatják be május 30-án, csütörtökön 17 órakor a maros-
vásárhelyi Bernády Házban. A Kalligram Kiadó gondozá-
sában megjelent kötet bemutatóján a szerzővel Mészáros
Sándor, a kiadó vezetője beszélget. A Kós Károly Akadé-
mia Alapítvány által szervezett eseményen közreműköd-
nek Berekméri Katalin és Gáspárik Attila színművészek. 

Áloméj az állatkertben
Június 7-én, jövő pénteken 18 órakor az Áloméj az állat-
kertben című programra várják a fogyatékkal élő gyer-
mekeket, felnőtteket és családjukat a marosvásárhelyi
állatkertbe. A tevékenységet a rotterdami állatkert 1996-
ban indította, azóta 289 vadaspark csatlakozott hozzá. A
szervezők erre az alkalomra olyan alkotásokat (rajzokat)
várnak, amelyek tükrözik a fogyatékkal élők napjait, az
erősségeiket és értékeiket. Az alkotások A4-es méretűek
és fekvő pozíciójúak legyenek. A programra június 5-éig
lehet feliratkozni. Kapcsolattartó: Halmágyi Ildikó, telefon-
szám: 0746-799-057

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi részlege által mű-
ködtetett Nagyinet program résztvevői számára június
14–15-én a Kazán-szoroshoz és a Bigér-vízeséshez szer-
veznek kirándulást. A jelenlevők ellátogatnak Ocnele
Mari-ba, és megtekintik az Isten hídját, amely Románia
legnagyobb természetes hídja. Érdeklődni, feliratkozni 
Illyés Claudia könyvtárosnál lehet a kövesdombi könyvtár-
ban, illetve a 0748-741-507-es telefonszámon.

Communitas alkotói ösztöndíjak
Ma délután 6 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalota kister-
mében kerül sor a 17. alkotói ösztöndíjgálára. A gálaest ke-
retében köszöntőbeszédet mond Markó Béla, az alkotói
ösztöndíjbizottság elnöke. Sor kerül a 2018-as irodalmi,
zenei és színházi ösztöndíjasok műsorára, rövid vetítésre
a film és televízió kategóriában díjazottak munkáiból, illetve
megtekinthető a tavalyi képzőművészeti díjazottak munká-
inak kiállítása. Az alkotásokat Kolozsi Tibor szobrászmű-
vész méltatja. Ezt követi az idei alkotói ösztöndíj
nyerteseinek díjazása. 

Trianonra emlékeznek
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szerve-
zete június 4-én, kedden 16:30 órától a nemzeti összetarto-
zás napja alkalmából megemlékezést szervez a
marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség templom-
kertjében. Tisztelettel felkérik Marosvásárhely és Maros megye
történelmi egyházait, hogy aznap 16.30 órakor szólaltassák
meg templomuk harangját, emlékezve a gyászos trianoni bé-
keszerződés aláírásának időpontjára. Mindenkit várnak.

Elmarad a népi gyermekfesztivál
Tekintettel arra, hogy az utóbbi kiadós esőzések miatt a
Csűrszínház víz alá került, ideiglenesen használhatatlanná
vált a létesítmény, ezért elmarad a június 2-ára tervezett
népi gyermekfesztivál. A rendezvényt családi napként egy
későbbi időpontban tartják meg, a szervező a Maros Mű-
vészegyüttes. A rendezvény dátumát idejében közlik a saj-
tóban. 

Közlekedési baleset
Május 27-én délelőtt Felfaluban a DN15 E578-as úton Ma-
roshévíz irányába tartó 23 éves fiatalember egy balra ka-
nyarodásnál oldalról megütött egy Marosvásárhely
irányából érkező, előzésben levő személygépkocsit. Az üt-
közés miatt a 77 éves sofőr által vezetett jármű az árokba
sodródott, két pallónak és egy villanyoszlopnak csapódott.
A balesetben mind a 77 éves gépkocsivezető, mind a mel-
lette ülő 72 éves utas megsérült. A rendőrség vizsgálja a
baleset körülményeit.

Két ideiglenes védelmi rendeletet
adott ki a rendőrség

Május 27-én, hétfőn a rendőrség távoltartási rendeletet adott
ki két férfi ellen, akik élettársukat bántalmazták. A rendőrsé-
get mindkét esetben a 112-es sürgősségi hívószámon érte-
sítették. A vizsgálatok nyomán kiderült, hogy mindkét
esetben családon belüli erőszakra került sor. A rendőrség
bűnügyi dossziét állított ki mindkét agresszor esetében.

Tűzifát koboztak el
A közrendészet erdészeti bűncselekményeket vizsgáló
osztálya hétfőn ellenőrzésen vett részt, ahol megállapítást
nyert, hogy egy marosvásárhelyi kereskedelmi társaság
34,1 köbméter különböző tűzifát szállított, a törvényes ere-
detét igazoló okmányok nélkül. A rendőrség, az idevágó
törvény értelmében, büntetést rótt ki rá, és elrendelte a
4.763 lej értékű faanyag elkobzását.

Hírszerkesztő: Mózes Edith

Ma MAGDOLNA, 
holnap JANKA, ZSANETT
napja.
JANKA: a XIX. századig a
János becézéseként, mint fér-
finév szerepelt, majd a nem-
zeti romantikus utónév-
magyarosítás során vált a Jo-
hanna hazai megfelelőjévé.
Rokon neve a Zsanett. 

29., szerda
A Nap kel 

5 óra 35 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 4 perckor. 
Az év 149. napja, 

hátravan 216 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. május 28.

1 EUR 4,7619
1 USD 4,2538

100 HUF 1,4587
1 g ARANY 175,5314

IDŐJÁRÁS
Változó, esős idő

Hőmérséklet:
max. 280C
min. 140C

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

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

Sorsolás ma 15 órakor!
A Népújság ma 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges előfizető –

Május nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a Hű-
ségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A rendezvényt a Kis-Bekecs fellépése is színesítette Fotó:  Gligor Róbert László

Kétszázötven gyermek, harminc csoport, tizenöt
egyéni énekes – számokban ezt jelenti a néhány
napja lezajlott Kincseink hagyományőrző feszti-
vál.

A Nyárádszeredában megtartott megyei döntőre érkezett
gyerekeket négy csoportba osztották, s amíg egy részük a
színpadon szerepelt, addig a többiek különböző kézműves-
tevékenységeken vettek részt: színeztek, székely szoknyát
szőttek papírból, barátságkarkötőt készítettek, nyárádsze-
redai képekből rakosgatóztak, városnézésen és népi játé-
kokban vettek részt.

A színpadon népdal, néptánc, népi gyermekjáték és nép-
szokások előadásában vetélkedtek a gyerekek, a bemuta-
tottakat a dr. Orosz-Pál József nyugalmazott szovátai
zenetanár, Fodor Flóra nyárádremetei és Szilveszter Anna
székelyudvarhelyi tanítónő alkotta bizottság pontozta,
majd az előadások után szakmai értékelő keretében adott
tanácsokat, tett javaslatokat, észrevételeket a pedagógu-
soknak. Ezen a vetélkedőn nincs rangsorolás, minden gye-
rek részvételi díjat kapott, a szólóénekeseket viszont
pontozták, és közülük választott ki a zsűri néhányat, akik
eljuthatnak az Őszirózsa országos népdalvetélkedő döntő-

jére Újszentesre – tudtuk meg Kátai Judit főszervező ta-
nítónőtől.

A rendezvényt a helyi Deák Farkas Általános Iskola szü-
lői közössége, Csípán Csaba és Emőke, a Virágzug üzlet
és a Nyárádszeredáért Egyesület támogatta, ez utóbbi el-
nöke is köszöntötte a diákokat. Szűcs Péter szerint „van jö-
vőnk és van amit keresnünk Székelyföldön. Feladatunk
megvédeni ezt a földet, fegyverünk a népviseletünk, dala-
ink, táncaink, amit senki el nem vehet tőlünk”. A rendez-
vényen jelen volt dr. Fejes Réka,  magyar elemi oktatásért
felelős tanfelügyelő is, míg Illés Ildikó megyei főtanfel-
ügyelő-helyettes kijelentette: a szeredaiak tudják, hogy ér-
demes hagyományainkat ápolni. A tanügyminisztérium
kisebbségekért felelős osztályának államtitkári tanácsosa
felemelőnek, szívmelengetőnek találta a rendezvényt. Min-
den gyerek kincs, akik megtöltötték a felnyíló kincsesládát,
ők adják át és élik meg hagyományainkat – hangsúlyozta
Fodor József. Tóth Sándor polgármester szerint a szereda-
iak szeretik a néptáncot, népdalt, és ma, amikor minden ol-
dalról támadják a magyar közösséget, különösen fontos a
hagyományok ápolása. Ezen a téren „nagyon sok tennivaló
van még”. (gligor)

Felnyílt a kincsesláda
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Az RMDSZ Kelemen Hunort 
jelöli képviselőházi elnöknek

Az RMDSZ Kelemen Hunor elnököt jelöli a képvise-
lőházi elnöki tisztségre. A szövetségi elnök kedden
úgy nyilatkozott, megvizsgálták a képviselőházi el-
nöki tisztség megüresedése nyomán előállt helyze-
tet, és egyöntetűen úgy döntöttek, hogy az RMDSZ
is saját jelöltet állít. „Mi kivártunk a döntéssel, láttuk,
hogy az ellenzéki pártok nem egyeztek meg, majd
úgy határoztunk, hogy a szövetségnek is lesz saját
jelöltje a tisztségre” – fogalmazott Kelemen Hunor.
Az RMDSZ képviselőházi frakciójának vezetője, Ko-
rodi Attila hozzátette, egyöntetű döntésük értelmé-
ben Kelemen Hunor elnököt jelöli az alakulat a
képviselőházi elnöki tisztségre. „Ebben a verseny-
ben olyan embereknek kell indulniuk, akiknek kellő
tapasztalatuk van intézményvezetés terén, és Kele-
men Hunornak van tapasztalata” – nyomatékosí-
totta. (Agerpres)

Paul Stănescu 
a PSD új ügyvezető elnöke

A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos állandó ta-
nácsa Paul Stănescut nevezte ki az alakulat ügyve-
zető elnökévé – jelentette be kedden Viorica
Dăncilă, a PSD ügyvivő elnöke. A PSD vezetősége
emellett arról is döntött, hogy a párt állandó tanácsa
minden hétfőn ülésezni fog, a végrehajtó bizottság
pedig havonta összeül, ez utóbbi vidéken. Dăncilă
kifejtette: a végrehajtó bizottság ülésén ezután a mi-
niszterek is részt vesznek, hogy „minél jobb legyen
a kommunikáció a kormány és a PSD között”.
(Agerpres)

Az EP megerősítette a csúcsjelölti
rendszer támogatását

Megerősítette a csúcsjelölti rendszer támogatását
kedden az Európai Parlament (EP) házbizottsága-
ként működő úgynevezett Elnökök Értekezlete – kö-
zölte Antonio Tajani, a képviselőtestület elnöke. Az
ülésen a frakciók többsége egyetértett azzal, hogy
az Európai Bizottság elnökének megválasztásakor
a csúcsjelölti rendszerből kell kiindulni, abból, hogy
ki volt a legtöbb szavazatot elérő párt megválasztott
jelöltje a posztra. (MTI)

Érvénytelenítették a magyar
zászlókért Székelyudvarhelyre
kirótt bírságot

A Hargita megyei törvényszék keddi jogerős ítéleté-
ben érvénytelenítette azt a bírságot, amelyet Jean-
Adrian Andrei, a megye prefektusa Gálfi Árpádra,
Székelyudvarhely polgármesterére rótt ki amiatt,
hogy az elöljáró magyar nemzeti színű szalagokkal
díszíttette ki a várost 2018. március 15-re, a magyar
nemzeti ünnepre. Az ítélet kivonata a bíróságok por-
tálján jelent meg. A törvényszék teljesen megváltoz-
tatta a prefektusnak igazat adó elsőfokú határozatot,
és érvénytelenítette a bírságolási jegyzőkönyvet. A
székelyudvarhelyi az első per a hasonló tárgyúak
közül, amelyben jogerős ítélet született. (MTI)

fedezet, akár azért, mert az osztogatás helyett inkább a
beruházásokat részesítenék előnyben, azzal csak a mos-
tani koalíció kezére játszanának. Mert ezek időlegesen
ellenzékbe kényszerülve mondhatnák azt a következő,
itthoni viszonylatban valóban lényeges választások
kampányaiban, hogy hát ők tényleg elhozták volna a
Kánaánt nekünk, ha maradt volna rá idejük. Jól értenek
hozzá, ezt a nótát már elfújták a válság ideje alatt,
2009-től egészen 2012-ig, amíg másokra hárult a nép-
szerűtlen megszorító intézkedések terhe, aztán a követ-
kező választásokon a most nagy ellenség liberálisokkal
összeölelkezve taroltak. Aki tanult abból a leckéből, az
most hagyná őket fenékig üríteni a saját főztjük kondér-
ját.

Az itthoni játéktér átrendezése helyett inkább a 
brüsszeli porondra volna érdemes figyelniük a pártve-
zetőknek. Egyrészt, az unió új vezetőtestületében az or-
szágot megillető egyik biztosi posztra kellene legyen egy
jól felkészült szaki neve a tarsolyukban, majd a 2021-
től esedékes új, hétéves uniós költségvetés kidolgozása-
kor kéne azért csapkodják az asztalt, hogy minél több
pályázati pénz jusson haza abban az időszakban. Va-
sárnap erre kaptak felhatalmazást.

A show folytatódik
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ
A Központi Választási Iroda (BEC) kedden 15 óráig ösz-

szesített adatai szerint a vasárnap tartott európai parlamenti
választások részleges eredményei a következők: Nemzeti
Liberális Párt (PNL): 26,71%; Szociáldemokrata Párt:
22,85%; USR-PLUS 2020 Szövetség: 21,49%; Pro Romá-
nia: 6,74%; RMDSZ: 5,77%; PMP: 5,74%. Az ALDE a sza-
vazatok 4,18%-át kapta meg a részleges adatok szerint,
Peter Costea független képviselő 1,43%-ot, George Nicolae
Simion 1,24%-ot, Gregoriana Carmen Tudoran 1,11%-ot.
Az UNPR-re 0,61%, a Prodemo Pártra 0,60%, az Egységes
Románia Pártra (PRU) 0,56%, a Román Szocialista Pártra
0,45%, a Független Szociáldemokrata Pártra 0,30%, a
Nemzeti Egység Pártjára 0,23% szavazott. Kedden 14.20
óráig a választási iroda 8.004.164 szavazólapot dolgozott
fel.
Több mint ötmillióan szavaztak igennel 
a referendum mindkét kérdésére

A Központi Választási Iroda kedd délutáni adatai szerint az
igazságüggyel kapcsolatos vasárnapi referendum első kérdé-

sére 5.425.483, míg a másodikra 5.375.982 állampolgár sza-
vazott igennel.

Nemmel 918.133-an szavaztak az első, 895.470-en a máso-
dik kérdésre.

A vasárnapi referendumon 7.913.195 választó nyilvánított
véleményt.

Az állampolgároknak a következő kérdésekre kellett igennel
vagy nemmel válaszolniuk: „Egyetért-e a korrupciós bűntet-
teket elkövetők amnesztiában részesítésének betiltásával?”, il-
letve: „Egyetért-e annak megtiltásával, hogy a kormány
sürgősségi rendeleteket adjon ki a bűncselekmények témakö-
rét, a büntetéseket, valamint az igazságszolgáltatás megszer-
vezését érintően, illetve azzal, hogy terjesszék ki a sürgősségi
kormányrendeletek alkotmánybíróságon való megtámadására
jogosultak körét?”

A 2000/3-as törvény 5. cikkelye értelmében a referendum
érvényességéhez arra van szükség, hogy a választói névjegy-
zékben szereplők legalább 30 százaléka részt vegyen a nép-
szavazáson. (Agerpres)

Közel végleges választási eredmények

A brit külügyminiszter szerint politikai öngyilkos-
sággal érne fel Nagy-Britannia rendezetlen kilépése
az Európai Unióból.

Jeremy Hunt, Theresa May távozóban lévő miniszterelnök
egyik utódjelöltje a The Daily Telegraph című konzervatív brit
napilap keddi kiadásában megjelent – gyakorlatilag program-
ismertetőnek tekinthető – írásában kifejti: végzetes hiba lenne
vállrándítással elintézni a kormányzó Konzervatív Párt ka-
tasztrofális szereplését a múlt heti európai parlamenti válasz-
tásokon.

Hunt szerint a konzervatívokat jobbról Nigel Farage új Bre-
xit Pártja, balról a Liberális Demokraták támadja, és ha az új
brit miniszterelnök a kialakult helyzetben olyan stratégiát al-
kalmaz, amely még a brit EU-tagság megszűnése előtt parla-
menti választásokhoz vezet, az a Konzervatív Párt
megsemmisülését okozná.

A brit EP-választásokat Farage alig hat hete alakult, radi-
kálisan EU-ellenes Brexit Pártja nyerte a voksok 30 százalé-
kával. A második helyre az erőteljesen EU-párti, a brit
EU-tagság megszűnésének (Brexit) megakadályozására tö-
rekvő Liberális Demokraták került 20 százalékos szavazat-
aránnyal.

A Konzervatív Párt ugyanakkor alig 9 százalékos ered-
ménnyel az ötödik helyre szorult, és EP-mandátumainak
száma az eddigi 15-ről négyre csökkent.

Az összesen 73 brit EP-képviselő minden bizonnyal elfog-
lalja helyét az Európai Parlamentben. Biztosra vehető ugyanis,
hogy az új EP július elején esedékes alakuló üléséig a brit par-
lament nem ratifikálja a kilépés feltételrendszeréről Theresa
May kormánya és az EU között novemberben létrejött, a lon-
doni alsóház által eddig háromszor elutasított megállapodást.
Így az Egyesült Királyság az új Európai Parlament megalaku-
lásának időpontjában még az EU teljes jogú tagja lesz.

Theresa May pénteken bejelentette, hogy a Brexit-megál-
lapodás ratifikációjának kudarca miatt június 7-én távozik a
Konzervatív Párt éléről. Ez miniszterelnöki megbízatásának
végét is jelenti, de ügyvezető minőségben az utód július végére
várható megválasztásáig ellátja a kormányfői feladatokat.

Jeremy Hunt – aki az elsők között jelezte, hogy indul az
utódválasztási versengésben – keddi cikkében kifejti: mindig

is hitt abban, hogy a megállapodás nélküli Brexit jobb, mint a
Brexit elmaradása, ám a brit parlament kötelező erejű szava-
zásokon tiltotta meg, hogy a brit kormány szándékosan töre-
kedjen a megállapodás nélküli kilépésre.

A brit külügyminiszter szerint a parlament ezt újból meg-
teheti, szükség esetén akár a bizalmi szavazás eszközével
is.

Ebben a helyzetben, ha az új miniszterelnök arra tesz ígé-
retet, hogy egy adott időpontban mindenképpen kivezeti az
Egyesült Királyságot az Európai Unióból, akkor is, ha addig
nincs idő egy új Brexit-megállapodás megtárgyalására és el-
fogadtatására, az gyakorlatilag új parlamenti választások ki-
írását jelentené, ami politikai öngyilkossággal érne fel a
Konzervatív Párt szempontjából.

Jeremy Hunt szerint ugyanis egy ilyen forgatókönyv való-
színűsíthetően azt jelentené, hogy még karácsony előtt Jeremy
Corbyn, a Munkáspárt vezetője költözhetne be a Downing
Street-i miniszterelnöki hivatalba.

Hunt szerint mindezek alapján egy új Brexit-megállapodás
kínálná a megoldást, és ha ő lesz a következő miniszterelnök,
ennek elérésére törekedne.

A külügyminiszter okfejtése burkolatlan figyelmeztetés
mások mellett Boris Johnson, a keményvonalas tory Brexit-
tábor frontembere számára.

Johnson, aki szintén indul az utódválasztási versengésben,
a minap kijelentette: ha ő lesz a Konzervatív Párt új vezetője
és így az új miniszterelnök, az Egyesült Királyság a Brexit je-
lenleg érvényes határnapján, október 31-én mindenképpen
kilép az Európai Unióból, akár sikerül elfogadtatni addig a
Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodást a brit parla-
mentben, akár nem.

Feltűnően kemény hangon figyelmeztette Johnsont és a
hozzá hasonló álláspontot valló utódjelölteket a hét végén Phi-
lip Hammond pénzügyminiszter is. Hammond a BBC televízió
vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette: a londoni
alsóház többször is nagyon egyértelmű szavazással adta ér-
tésre, hogy nem támogatja a megállapodás nélküli kilépést az
EU-ból, és egy olyan miniszterelnök, aki nem vesz tudomást
a parlamentről, nem számolhat azzal, hogy hosszú ideig a
posztján marad. (MTI)

Brit külügyminiszter: politikai öngyilkosság lenne 
a megállapodás nélküli kilépés

Az Európai Bizottság elfogadta a drónok használa-
tára vonatkozóan a biztonságot és az azonosítható-
ságot előíró, korábban jóváhagyott új irányelv
végrehajtási utasításait – közölte az uniós bizottság
pénteken.

A tájékoztatás szerint az elfogadott jogszabály elsődleges
célja, hogy egységes uniós biztonsági előírásokat hozzanak
létre drónok hivatásos és szabadidő jellegű használatára vo-
natkozóan. Leszögezi, hogy a repülő eszközök tervezése és
gyártása során be kell tartani az unió alapvető biztonsági és
személyes adatok védelmére vonatkozó követelményeit.

Az elfogadott kiegészítő végrehajtási rendelet szerint az
uniós tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a drónokat sú-
lyuktól függetlenül egyedi azonosítóval kell ellátni, valamint,
hogy kötelezően regisztrálják azokat az illetékes hatóságnál.
2020-től kezdődően az üzemeltetőknek is azonosíthatónak kell
lenniük, ugyanis a reptetésre alkalmas eszközök jelentős ve-
szélyt jelenthetnek az emberekre, a magánéletre, a környezetre
nézve, valamint kárt okozhatnak vagyontárgyakban. Ezen ki-

tétel szintén minden drónra vonatkozni fog, súlytól függetle-
nül.

Mint közölték, a 25 kilogrammnál kisebb súlyú drónok üze-
meltetői bizonyos feltételek mellett előzetes engedély nélkül
is reptethetik majd eszközeiket. Esetükben kitétel ugyanakkor,
hogy a drónok nem repülhetnek 120 méternél magasabbra, va-
lamint minden körülmények között az üzemeltetőnek látóme-
zejében, az emberektől távol kell tartania az eszközt.

A tagállamoknak úgynevezett repülési zónákat kell megha-
tározniuk, ahol a drónokat – a súlyuk által meghatározott sza-
bályoknak megfelelően – használni lehet. Azok a területek,
amelyekre a drónok nem repülhetnek be, magukban foglalhat-
ják a repülőtereket, azok környékét vagy a városközpontokat
– írták. Hozzátették, az Európai Bizottság feladata lesz, hogy
konkrét követelményeket határozzon meg a maximális műkö-
dési távolságra és arra vonatkozóan, hogy beépített, automa-
tikus rendszerek segítségével biztosíthatóvá kelljen tenni a
balesetek elkerülését, a repülés stabilizálását és az automatikus
leszállást. (MTI)

Új szabályok a drónok használatára
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Az igazgatót követően az Erdélyi Római
Katolikus Státus nevében – amely kitartó küz-
delmet folytatott és folytat az iskoláért –, az
igazgatótanács alelnöke, ft. Vizi Zakariás atya
szólt a jelenlevőkhöz.

Dr. Tamási Zsolt köszöntötte a Maros Me-
gyei Tanfelügyelőség képviselőit, Illés Ildikó
főtanfelügyelő-helyettest és az iskoláért felelős
szaktanfelügyelőt, Kiss Tündét, majd Illés Il-
dikónak adta át a szót. 

Köszönetet mondott a római Szentszék ro-
mániai nunciatúrájának az iskola érdekében tett
erőfeszítésért, dr. Farkas Balázs konzult pedig
arra kérte, hogy továbbítsa köszönetüket a
konzulátusnak és Magyarország kormányá-
nak.

Érdekképviseletünk megyei elnöke, Péter
Ferenc mellett nagy szeretettel köszöntötte dr.
Novák Csaba Zoltán szenátort, az érdekkép-
viselet helyi és országos szervezeteiben, az
Oktatási Minisztérium kisebbségügyi állam-
titkárságán kitartóan dolgozó szakembereket,
majd Novák Csaba Zoltán szenátornak adta át
a szót, aki beszédét követően az Ezer év Er-
délyben, száz év Romániában című könyvet
adományozta az iskola könyvtárának, és ígé-
retet tett, hogy minden évben visz egy könyv-
adományt. 

– Ez az ünnep önök nélkül nem jöhetett
volna el – mondta –, köszöntötte az iskola szü-
lői közösségét, amely példát mutatott kitartás-
ból, helytállásból, és dr. Márton Gyöngyvért
felkérte, hogy tartsa meg beszédét.

Folytatásként a végzős osztályok búcsúja
és díjazása következett. Az első, második és
harmadik díjak és dicséretek mellett értékes
különdíjakat adtak át. Dr. Farkas Balázs kon-
zul bejelentette, hogy a magyar állam egy ro-

dostói kirándulást biztosít 20 diák számára, a
konzulátus nevében pedig egy-egy könyvcso-
maggal jutalmazta a kiemelkedő eredményt
elért diákokat. Balla Imre iskolalelkész pedig
az egyház pénzjutalmát nyújtotta át az arra ér-
demesnek tartott végzősöknek.

A VIII. osztályos végzősök nevében Tau-
rean Laura beszélt, majd Nagy Éva osztályfő-
nök  osztotta meg gondolatait. A XII. A római
katolikus teológiai osztály diákjai nevében Ba-
ranka Katalin szólt társaihoz, majd Farkas Iván
osztályfőnök. A XII. B intenzív angol-német
természettudomány osztály diákjai nevében Be-
nedek Kristóf beszéde következett, és végül
Brandner Judit Emőke osztályfőnök köszönt el
megható szavakkal diákjaitól.  

A végzős osztályok együtt ballagtak a há-
laadó szentmisére, ahol folytatódott az  ün-
nepség. Magyarország csíkszeredai
főkonzulátusa nevében dr. Farkas Balázs
osztotta meg gondolatait, a hetedikes diákok
részéről Brandner Botond búcsúztatta a
nyolcadik osztályt végzőket, a tizenegyedi-
kesek nevében Szabó Zsófia szólt a balla-
gókhoz.

A szentmisét és az áldozást követően dr. Ta-
mási Zsolt arra kérte Balla Imre iskolalelkészt,
hogy áldja meg az iskola csengőjét. Remé-
nyeik szerint Lázár Imre harangöntő ajándéka
sokáig fogja fogadni az érkezőket, s útjára bo-
csátani a távozókat. Az igazgató áldást kért a
Végzősök könyvére is, amelybe az idén balla-
gók először írhatják be, hogy mit üzennek az
utánuk következőknek, majd a végzősök átad-
ták az iskola zászlaját a nyomukba lépőknek.
A szentmise végén a templomból kijövő diá-
kokat a szülők, hozzátartozók, barátok kö-
szöntötték.

Az élő történelemóra vége 
Belestem Sztálin hatalmas bal fülébe.

Nem láttam semmit, visszhangot se érzékel-
tem. Pedig mennyi információ, jelentés,
titok, pletyka, hazugság jutott el azon a vé-
reskezű diktátorhoz, és pecsételte meg mil-
liók sorsát évtizedeken keresztül!
Döbbenetes méretű a bronzfül, a dicstelenül
letűnt generalisszimusz hírhedt budapesti
szobrának töredéke. Az 1956-os forradalom
annak ledöntésével kezdődött, a gyűlölt
pártvezér nyolc méter magas, irdatlan érc-
mását a diadalittas tömeg nem a Városliget
melletti helyén, hanem végül a Blaha Lujza
téren verte apró darabokra. Akkorról ma-
radt meg a fül, ami előtt a minap a Magyar
Nemzeti Galéria Minden múlt a múltam
#huszadik század #privátfotó #Fortepan
című kiállításán időztem a budai Várban. A
szobordarab csak kuriózumnak számító, kü-
lönös járuléka a tárlatnak, akár hiányoz-
hatna is a képek közül, de a szokásosnál is
hatásosabban indít el egy olyan történetet,
amilyen a nézők ezreiben megannyi formá-
ban kelhet életre a több mint 350 válogatott
fotó láttán. Az augusztus 25-ig látogatható
kiállítás Magyarország 20. századát mu-
tatja be az átlagember nézőpontjából. Rész-
ben Erdély is megmutatkozik az 1990 előtt
készült régi felvételek révén. Erre még visz-
szatérek, előbb azonban illő, hogy magáról
a Fortepanról is közöljek néhány tudniva-
lót. Noha biztos vannak olyan olvasók, akik
egyet s mást már tudnak róla, ugyanis digi-
tális gyűjteményként megtalálható az inter-
neten. Tömören talán elég, ha abból a
szövegből emelek ki pár mondatot, ami a
belépőket fogadja a Virágvölgyi István ku-
rátor gondozta tárlaton: „A Fortepan digi-
tális gyűjtemény 110 ezernél is több
fényképét két középiskolai osztálytárs, Ta-
mási Miklós és Szepessy Ákos kezdte el
gyűjteni még az 1980-as években. A kido-
bált, ócskapiacokon felbukkanó amatőr
fotók és negatívok rendszeres, de esetleges
gyűjtögetése után 2010-ben indították el in-
ternetes oldalukat 5000 digitalizált fotó
közzétételével. Hamarosan sok magánem-
ber és közintézmény is csatlakozott a mára
600 fősre dagadt adományozói körhöz,
akiknek képeivel havonta bővül az archí-
vum.” 

A kiállításon szereplő képek mindegyi-
kéhez tartozik, tartozott egy történet. sze-
rencsés esetben ez a történet visszaidézhető,
a legtöbb esetben azonban már nem ismer-
tek a fotókon szereplő konkrét személyek,
az egyes képek keletkezéstörténete – így a

látogató képzeletére van bízva, hogy milyen
történetet lát a fénykép mögé. Akárcsak egy
nagy, közös, családi fotóalbumban, az em-
beri életút stációi mentén követik egymást
a fotók. A termek sorrendjében először gye-
rekek, azután fiatalok, majd felnőttek és
végül idősek a fotók főszereplői. És kiemel-
ten fényképfelvételekből, dokumentumok-
ból, a témához tartozó tárgyakból
összeállított önálló installációk részleteznek
tizenhat jól körülírható történetet, jelensé-
get, érdekességet. Kit ez, kit az ragad meg
jobban. Engem nyilván az 1980-as romá-
niai évek képi tükrözése marasztalt a leg-
hosszasabban. Az installáció címe: Egy
szamizdatfotós beszámolója Erdélyről. A
Kádár-kori ellenzéki mozgalom egyik is-
mert képviselője, Jávor István ténykedésébe
nyújt bepillantást. Kevesen tudtak róla ak-
koriban mifelénk. Mint ahogy az anyaor-
szágiak nagy része sem értesült arról
hitelesen, alaposan, mi történik Ceauşescu
Romániájában. Jávor, a mai dokumentum-
fotós, dacolva az akkori hatalommal, ille-
gális kiállításokon, szamizdat formában
terjesztette fotóit, szervezte Erd-éj diavetí-
téseit, előadásait a romániai valóságról. Al-
bumai hivatalosan nem jelenhettek meg, a
tárlaton látható az a maga készítette album,
amelyből egyetlen példányt a hatóságok
elől el tudott menekíteni. A képernyőn pedig
peregnek az „aranykor” nyomasztó szoci-
ofotós telitalálatai a nyomorról, kiszolgál-
tatottságról, megfélemlítésről,
megaláztatásokról. Ennyi idő teltével is mé-
lyen belesajdul az emberbe, amit lát. Vol-
tunk elegen a galériában, de kényelmesen
lehetett nézelődni. Ennél az installációnál
azonban többen meredtünk a látottakra, mint
bárhol másutt. És valahogy sűrűbb, nyo-
masztóbb is volt a légkör körülötte. Egyből
érzékeltem, aki ott mélyedt némán magába,
az mind sorstársam, mind erdélyi volt.

Amúgy az egész kiállítás inkább derűt,
életkedvet sugároz, mint drámát, tragédiát,
amiből pedig nagyon bőven kijutott nekünk,
magyaroknak az eltelt évszázadban. Az
ember úgy jön ki onnan, hogy igen, érde-
mes, kell őrizni, gyűjteni ezeket a privát fel-
vételeket. És jó, hogy az Azopan
fotóarchívum is megjelent a világhálón, a
Szőcs Edgár kezdeményezte Régi fotók Er-
délyből is működik a Facebookon. Mind
többen használják és gazdagítják ezt is. Vi-
szont ez már egy másik történet. Később
ugyancsak érdemes lesz visszatérnünk a
méltatására. (N.M.K.)

Erről jut eszembe

(Folytatás az 1. oldalról)

Ma délután kerül sor az erdélyi
magyar kulturális és közélet egyik
kiemelkedő fontosságú esemé-
nyére, a Communitas Alapítvány
idei alkotói ösztöndíjainak átadá-

sára. Az ösztöníjat a különböző
művészeti ágazatokban tevékeny-
kedő fiatal alkotóknak ítéli oda az
alapítvány, az alapítók célja a 35
évesnél fiatalabb művészek támo-

gatása. Kreativitá-
suk, alkotókedvük
ösztönzése végett a
nyertesek egy éven
át havi 900 lejt kap-
nak az alapítvány-
tól. 

Idén a beérkezett
pályázatokat a Com-
munitas Alapítvány
Alkotói Ösztöndíj
Bizottságának tagjai
bírálták el. A szín-
házművészet terén
Markó Béla elnök,
B. Fülöp Erzsébet,
Béres András, Bo-
csárdi László és
Bogdán Zsolt dön-
töttek. Amint azt a
Marosvásárhe ly i
Nemzeti Színház
Tompa Miklós Tár-
sulatának közlemé-
nyéből megtudtuk,
az idei ösztöndíjasok
között a társulat két
ifjú tehetséges szín-
művésze – Kádár

Noémi és Kádár L. Gellért – is sze-
repel.

Kádár Noémi színésznő Székely-
keresztúron született. 2015-ben
végzett bábszínészként a Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem Ma-
gyar Művészeti Karának színpadi
művészeti szakán. 2014-től szerepel
a Tompa Miklós Társulat előadása-
iban. Társulati tagként jelenleg az
alábbiakban felsorolt produkciók-
ban lép színre. Gerhart Hauptmann:
A patkányok, rendező: Zsótér Sán-
dor; Horace MacCoy/Mădălin
Hîncu: A lovakat lelövik, ugye?,
rendező: Mădălin Hîncu; Ivan Vi-
ripajev: Részegek, rendező: Radu
Afrim; Somogyi Gyula – Eisemann
Mihály – Zágon István: Fekete
Péter, rendező: Keresztes Attila;
Henrik Ibsen: Hedda Gabler, ren-
dező: Keresztes Attila; William
Shakespeare: Macbeth, rendező:
Keresztes Attila; Radu Afrim: Ret-
romadár blokknak csapódik és forró
aszfaltra zuhan, rendező: Radu
Afrim; A. P. Csehov: Sirály, ren-
dező: Keresztes Attila.

Kádár L. Gellért színész Zabolán
született. 2017-ben végzett a Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem szí-
nész szakán. Ugyanettől az évtől
lett a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulatá-

nak tagja. Jelenleg a társulat követ-
kező előadásaiban látható: Kiss
Csaba: Hazatérés Dániába, ren-
dező: Kiss Csaba; Gerhart 
Hauptmann: A patkányok, rendező:
Zsótér Sándor; Agatha Christie: A
láthatatlan hóhér „...És már senki
sem!”, rendező: Gáspárik Attila;
Horace MacCoy/Mădălin Hîncu: A
lovakat lelövik, ugye?, rendező:
Mădălin Hîncu; Ivan Viripajev: Ré-
szegek, rendező: Radu Afrim; So-
mogyi Gyula – Eisemann Mihály –
Zágon István: Fekete Péter, ren-
dező: Keresztes Attila; Henrik
Ibsen: Hedda Gabler, rendező: Ke-
resztes Attila; William Shakespe-
are: Macbeth, rendező: Keresztes
Attila.

A díjazottak között van Boros
Csaba zeneszerző is, aki a Tompa
Miklós Társulat több előadásában
közreműködött alkotótársként. 

A Communitas Alapítvány ösz-
töndíjainak díjátadó gálájára május
29-én, ma du. 6 órától kerül sor a
Kultúrpalota kistermében. A díja-
zottak teljes névsora megtekinthető
a http://communitas.ro/main/ered-
menyek oldalon. Kádár Noémi ma
este 7 órától látható színpadon a
Retromadár blokknak csapódik és
forró aszfaltra zuhan című előadás-
ban, míg Kádár L. Gellért június 2-
án, vasárnap este 7 órától lép
színpadra legközelebb Kiss Csaba
Hazatérés Dániába című királydrá-
májában.  (Knb.)

Communitas-ösztöndíjat kaptak 
a Tompa Miklós Társulat művészei

Hazatérés Dániába – Kádár Gellért Fotó: Bereczky Sándor

Retromadár – Kádár Noémi Fotó: Bereczky Sándor

Dr. Tamási Zsolt igazgató tart ünnepi beszédet Fotó: Vajda György



Két marosvásárhelyi csapat is első díjas lett 
Kőrösi Csoma Sándor anyanyelvi vetélkedő

Ahaverok a marcona kinézetű kutya-
fajta után nevezték el. Különleges
arcvonásai, mindenekelőtt tompa

orra ihlette a névadást, de őt ez egyáltalán
nem zavarta, mi több, büszke volt rá. Visel-
kedésével azonban nem igyekezett megfelelni
a megjelenése sugallta első benyomásnak.
Született konfliktuskerülő volt, szelíd, halk
szavú. A rolleres csapatban mindenki tudta,
hogy ő a békéltető, ha ketten összekaptak, hi-
hetetlen diplomáciai érzékkel lépett közbe,
és előzte meg a dulakodást. Minden délután
együtt volt a banda, és Bokszer gyakori meg-
hűlései idején csorgó orral, tikácsolva sem
maradt ki ezekből az alkalmakból. Ezért is
tűnt fel mindenkinek, amikor egyszer hiába
várták. Hívták a mobilján, de csak a robot
válaszolt. Aznap senkinek nem mentek úgy a
hajtányos trükkök, mint a megszokott délutá-
nokon. Több mint két hét telt el ebben a bi-
zonytalanságban, és amikor végre előkerült,
hiába faggatták, nem akarta elmondani, mi
volt vele.

Pár nap múlva mégis elmesélte történetét,
mi több, amikor egy alkalommal találkoz-
tunk, velem is megosztotta. Megígértem neki,
ha megírom, elmásítok bizonyos részleteket.

– Anyámmal és a két kis tesómmal élek,
apa az ikrek születése után elhúzott. Tavaly,
év elején meghalt nagymamám, és mivel ta-
támtól már rég elváltak, üres maradt a la-
kása. Anyu régóta munkanélküli, a kicsik
miatt nem tudott állást keresni, alkalmi mun-
kákból tart el minket évek óta, többnyire lép-
csőházakban takarít. Szükség volt a pénzre,

így nagymamám halála után kiadta a lakást.
Először hat egyetemista költözött be a három
szobába, velük nem is volt baj, rendesen fi-
zették a bért, csak a közköltséggel maradtak
el időnként. De július elején, amikor lejárt a
tanév, és túl voltak a vizsgákon, összeszedték
a holmikukat, és tovább
álltak. Igaz, ősszel újra
jelentkeztek, de akkorra
anyu már kiadta a la-
kást egy házaspárnak. 

– Ismerte őket az-
előtt? – szóltam közbe.

– Dehogy, egy újsághirdetésben talált
rájuk. Ez volt a nagy tévedés. Kezdetben egé-
szen normálisnak tűntek, de aztán hívogatni
kezdte anyumat a tömbházfelelős, és egyre
határozottabban kérte, hogy lépjen közbe, az
új bérlők ugyanis megkeserítik a többi lakó
életét. Napközben is zajongtak, cirkuszoltak,
de az éjszakák voltak a legelviselhetetleneb-
bek. Egyik bulit tartották a másik után, ami-
kor pedig a társaságuk szétszéledt,
menetrendszerűen összekaptak, sokszor itta-
san egymásnak is estek. Néha úgy hallat-
szott, mintha végezni akarnának egymással.
A lakók többször kihívták rájuk a rendőrsé-
get, az első figyelmeztetés után több száz
lejes büntetéseket kellett fizetniük. A rendőri
látogatások után fenyegetni kezdték a szom-
szédokat, ezért a tömbházfelelős azt mondta
anyunak, ha nem szabadul meg a bérlőitől,
őt jelenti fel. 

– Édesanyád hogy reagált erre?
– Egy ideig homokba dugta a fejét. Amíg

az albérletet rendesen fizették a lakók, nem
akart velük kötözködni. Telefonon kérte őket
párszor, hogy legyenek csendesebbek, és
mivel mindig udvarias, beleegyező választ

kapott, megnyugodott.
Még akkor sem nehez-
telt rájuk, amikor el-
maradtak a bérleti
díjjal. Amikor azon-
ban már három hó-

napja különböző kifogásokra hivatkozva
nem jöttek fizetni – hol kórházba került a
nő, és sokba került a kezelés, hol váratlan
javításokat kellett végeztetni a lakásban –,
anyunál is elszakadt a cérna. Megkért, hogy
kísérjem el a bérlőkhöz, és én teljesítettem
a kívánságát. Persze, a lakóink nem enged-
tek be, ezért írásban adtuk tudtukra, hogy
ha nem fizetnek, kicseréltetjük a zárat, és
mehetnek, amerre látnak. A levelet az ajtó-
nyílásba szúrtuk. Meg is lett a hatása. Más-
nap este a férfi három haverja
társaságában csengetett be hozzánk. Kö-
szönés nélkül rontottak be az előszobába, és
durván megfenyegettek. Hogy mivel, azt
nem részletezem, mindenesetre azt hittem,
be is húznak egyet nekünk. Végül megúsz-
tuk, persze rettenetesen megijedtünk. Szeren-
csére az ikrek aludtak, így semmit nem
érzékeltek a történtekből. 

– Nem tettetek feljelentést a rendőrségen?

– Nem mertünk. A sokkhatás alatt egy
ideig gondolkozni sem tudtunk, aztán anyu
úgy döntött, felhívja tatámat, az édesapját,
aki Magyarországon, egy Zala megyei falu-
ban él. Nem panaszkodott, csak annyit kér-
dezett tőle, mit szólna, ha meglátogatnánk.
Két nap múlva már ott is voltunk. Az ikrek-
nek nem volt útlevelük, őket anyum egy kö-
zeli barátnőjére bízta, aki gyakran szokott
rájuk vigyázni. Több mint egy hetet töltöt-
tünk tatámnál, annyi elég volt, hogy megnyu-
godjunk. Tovább nem is maradhattunk, mert,
bár ő őszintén örült nekünk, az élettársának
mintha a terhére lettünk volna. 

– Azóta rendeződött a helyzet?
– Igen, de ez nem a mi érdemünk. Az egyik

szomszédnak volt egy rendőr ismerőse, ő in-
tézkedett. Hogy pontosan mi történt, nem
tudom, mindenesetre a lakók elhurcolkodtak.
Az elmaradt bért, persze, nem fizették ki, de
mi már azt sem bánjuk, csak hagyjanak
békén. A zárat, persze, azóta kicseréltettük,
új albérlőkre pedig egyelőre nem vágyunk.
Őszintén szólva a mai napig tartok attól,
hogy az a férfi egyszer csak szembejön velem
az utcán.

Közben megszólalt Bokszer telefonja. Rö-
viden szólt bele, aztán elnézést kért, fogta a
hajtányát, és elszáguldott. Akkor jutott
eszembe, hogy az életkorát meg sem kérdez-
tem. Nem mintha különösebben fontos lett
volna. Hiszen hiába tizenéves még valaki, ha
fél évszázadra elegendő terhet cipel magá-
val.
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Bokszer

Gondolatban – és papíron –
Fanyűvő, Messzelátó, Villám-
gyors bőrébe bújtak és más,
Benedek Elek mesevilágához
kapcsolódó próbákat is dere-
kasan kiálltak a Kőrösi 
Csoma Sándor anyanyelvi ve-
télkedő negyedikes döntősei,
közöttük több Maros megyei
diákcsapat. A felső tagozato-
soknak Sütő András nyomába
kellett eredniük az országos
döntőn. Mind a kisdiákok,
mind az 5–8. osztályosok me-
zőnyében megyénkbeli csapat
vitte el az első díjat. A sikerről
az érintett pedagógusokkal
beszélgettünk. 

A tehetségpróba a 27. magyar
nyelv napjai részeként május 10–12.
között zajlott az Anyanyelvápolók
Erdélyi Szövetsége (AESZ) szerve-
zésében, a rendezvénysorozatnak
idén a nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégium adott otthont. A megmé-
rettetésen Maros megyéből három
negyedikes csapat vett részt: Maros-
vásárhelyről a Művészeti Szaklí-
ceum és a Liviu Rebreanu Általános
Iskola, Dicsőszentmártonból a Tra-
ian Általános Iskola egy-egy három-
fős csapata. Legügyesebbeknek
Póra Annamária tanítónő művésze-
tis diákjai – Kommer Eszter, Engel
Soma, Gombocz Klára –, a Könyv-
molyok csapat bizonyult. 
Öt perc a varázserőre

– Az országos megmérettetést a
körzeti, a városi és végül a megyei
szakasz előzte meg. Ez utóbbin má-
sodikok lettünk, a nagyon ügyes di-
csői Szólovagok csapat – Doszlop
Tamás, Molnár Tamás és Szelcuzan
Sara –, Szász Irén tanítványai meg-
előztek. A gyermekeknek nyolc
nyelvi próbát kellett teljesíteniük,

majd olvasási próba és dramatizálás
következett. Tudtuk, hogy az orszá-
gos döntőn változik a forgatókönyv,
dramatizálás helyett fogalmazás
lesz. A Napsugár gyermeklaptól ka-
pott feladatokkal készültünk fel a
megmérettetésre, a tavaszi vakáció-
ban is gyakoroltunk. Nagy örö-
mömre gyönyörűen egymásra
hangolódtak a gyermekek, élvezték
a különféle szójátékokhoz, szólás-
mondásokhoz kapcsolódó feladato-
kat, a fogalmazásokat pedig fel is
olvasták egymásnak. A tulajdon-
képpeni vetélkedőn, az olvasási
próba után, a felolvasott meserész-
letek szereplőinek bőrébe bújva azt
kellett pár percben megírni, hogy

hogyan hasznosítanák csodás ké-
pességeiket a versenyzők – mesélte
Póra Annamária, akitől azt is meg-
tudtuk, hogy diákjai a vetélkedő
után csalódottan vették számba hi-
báikat, és meg sem fordult a fejük-
ben, hogy övék lehet az első díj.

– A vetélkedő nagy tanulsága
számukra az volt, hogy nem kell
feltétlenül tökéletesen teljesíteni a
győzelemhez – összegzett a peda-
gógus.
Sütő nyomában

Míg a kisdiákok megmérettetésé-
nek tematikája a nagy mesemondó
születésének 160., halálának 90. év-
fordulója alkalmából Benedek

Elekhez kapcsolódott, az 5–8.-osok
Sütő András nyomában címmel ve-
télkedtek. A felső tagozatosok fel-
adatait sok éve Simon György
marosvásárhelyi magyar szakos
tanár állítja össze. Az anyanyelvi
versenyen negyedszázada tevé-
kenykedő pedagógus idén két
Maros megyei csapatot kísért el
Nagyenyedre. 

A marosvásárhelyi Liviu Rebre-
anu Általános Iskola hatodikosaiból
összeállt, Nagy Szilvia Bella, Szabó
Eszter, Tamás Kristóf alkotta csapat
– A rúnák árnyékában,  Albert-Bú-
zási Margit tanítványai – egy évvel
korábban, ötödikesekként is képvi-

selték tanintézetüket az anyanyelvi
vetélkedőn – tudtuk meg Simon
Györgytől. A pedagógus a Sütő
András nevéhez, alakjához fűződő
feladatokról is beszámolt, amelyek
között összetett szavakból álló ma-
dárnevek felsorolása, névsorlánc,
szópiramis is helyet kapott. Ugyan-
akkor a versenyzőknek Nagy- elő-
tagú erdélyi városneveket és idegen
szavak magyar megfelelőit is meg
kellett találniuk.

A hatodikos csapat felkészítő ta-
nára, Albert-Búzási Margit szerint
az anyanyelvi vetélkedő mind a di-
ákok, mind a tanárok munkájában
egyedi színfoltnak számít.

– Úgy gondolom, hogy szükség
van olyan tevékenységekre, melyek
során diákjaink kilépnek a hagyo-
mányos tantárgyi keretekből, és va-
lami újjal, izgalmassal
foglalkoznak. Ráadásul a csapat-
munka olyan készségeket, képessé-
geket fejleszt, amelyekre
napjainkban egyre nagyobb szüksé-
gük van. Ez a verseny kitűnő alka-
lom arra, hogy diákjaink nyelvi és
irodalmi tudása élményszerűen
gazdagodjon, maradandó ismerete-
ket szerezzenek – vélte a pedagó-
gus.

A három diák a vetélkedő kiegé-
szítő programjairól is beszámolt.
Szabó Eszter kedvence a filmforga-
tás volt, amelynek során bepillant-
hattak Aranka György életébe.
Nagy Szilvia Bella a versenyre való
felkészülés remek hangulatáról be-
szélt, és azt is megjegyezte, hogy
mivel másodjára vett részt társaival
a megmérettetésen, úgy érzi, na-
gyon jó csapatot alkotnak. Tamás
Kristóf így fogalmazott:

– Azért is jó ezen a versenyen
részt venni, mert mindig új hely-
színt csodálhatunk meg kincses Er-
délyországban, és felfedezhetjük
természeti és történelmi értékein-
ket. 

Nagy Székely Ildikó



Az Európai Bizottság (EB) javas-
latot terjesztett elő, amely a teljes
élelmiszer-ellátási láncban átlátha-
tóbbá tenné az árak alakulását és
ezek közlésének a módját – közölte
az uniós bizottság szerdán.

A tájékoztatás szerint a javaslat
célja, hogy alapvető információkat
közöljenek az élelmiszer-ellátási lánc
egyes szakaszaiban az agrár-élelmi-
szeripari termékek ármeghatározásá-
ról. A vételi és eladási ár közötti
különbségek tájékoztatást nyújthat-
nak az eladó és a vevő közötti köztes
költségekről, ilyenek például a szál-
lítás, a biztosítás, a raktározás költ-
ségei. A nagyobb átláthatóság
elősegítheti a jobb üzleti döntéseket,
és ezáltal erősítheti az élelmiszer-el-
látási lánc egyes szakaszai közötti
tisztességes magatartásba vetett bi-
zalmat. Ahhoz, hogy a globális pia-
cokon hatékony verseny alakuljon

ki, a piaci fejleményekkel kapcsola-
tos aktuális és könnyen hozzáférhető
információkhoz való hozzáférés is
elengedhetetlen fontosságú – húzták
alá. A javasolt intézkedések a hús-, a
tojás-, a tej-, a gyümölcs- és zöldség-
ipari ágazatra, valamint a szántóföldi
növények, a cukor és az olívaolaj
ágazatára fognak kiterjedni. Minden
egyes tagállam felelős lesz az árra és
a piacra vonatkozó adatok össze-
gyűjtéséért. A tagállamok közölni
fogják az adatokat az uniós bizott-
sággal, amely ezt követően az agrár-
élelmiszeripari adatportálon és az
uniós piaci megfigyelőközpontokon
keresztül közli azokat.

Az Európai Bizottság a javaslatot
négyhetes nyilvános konzultációs
időszakra közzétette, amelyet köve-
tően elfogadja a javaslatot, amely a
tervek szerint hat hónappal az elfo-
gadása után hatályba lép. (MTI)

Az EB átláthatóbbá tenné az árképzést
az élelmiszer-ellátási láncban

Szerkesztette: Benedek István
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Idén másodszor szervezték
meg Székelyudvarhelyen a
székelyföldi középiskolások
Vállalkozz okosan című üzleti
terv vetélkedőjét.

A vetélkedőre – amely a 
Baczkamadarasi Kis Gergely Re-
formátus Kollégium és a Székely-
udvarhelyi Mikrovállalkozók
Szövetsége közös rendezvénye-
ként április-májusban zajlott – ösz-
szesen 19 csapat regisztrált
Marosvásárhelytől Székelyudvar-
helyen, Gyergyószentmiklóson és
Székelykeresztúron át Csíkszere-
dáig. A pályamunkák elbírálásának
végső fázisára, a döntőre május 18-
án került sor – amikor a döntőbe
jutott csapatok élőben is előadhat-
ták, megvédhették a terveiket a
neves zsűri előtt – számolnak be a
szervezők közleményben.

A csapatoknak egy olyan reális,
valós adatokon alapuló megvaló-
sítható vállalkozást kellett kitalál-
niuk, amely legtöbb 10 ezer lejből
megvalósítható, és amelyhez –
esetleg – életszerű módon és mér-

tékben indokolt összegű hitel vagy
egyéb finanszírozási lehetőség is
igénybe vehető.

A zsűri tagjai: Tánczos Levente-
József (Sapientia Tudományegye-
tem, tanár), Gergely Zoltán
(RMKT, alelnök), Fábián István
(Babeş-Bolyai Tudományegyetem,
tanár), András Lehel (Melinda
Impex cégcsoport, vezérigazgató),
Kicsid Attila (transindex.ro, fő-
szerkesztő-helyettes), Jakab Áron
Csaba (SZMVSZ, elnök), Farkas
Levente (marketingtanácsadó,
marketingiskola.ro alapító).

A szakmai és oktatási körökben
is elismert székelyföldi üzleti ve-
télkedőt méltatta Gálfi Árpád pol-
gármester, aki az udvarhelyi
oktatás szerepét emelte ki, majd
Tőkés Zsolt iskolaigazgató az el-
méleti és gyakorlati tudással való
megfelelő sáfárkodás jelentőségét
emelte ki. Jakab Áron Csaba
SZMVSZ-elnök a fiatalok segíté-
sét, a velük való törődés elmélyíté-
sének szükségességét húzta alá,
bemutatva a Székelyudvarhelyi

Mikrovállalkozók Szövetsége ifjú-
sági programjait.

A rendezvény fő támogatója a
Melinda Impex cégcsoport volt,
András Lehel vezérigazgató képvi-
seletében. Mint elmondta, egyik
küldetésüknek tartják az ambíciós
és tehetséges fiatalok felfedezését
és felkarolását, akik számára akár
vonzó munkahelyajánlatokkal is
tudnak jönni a jövőben.

A döntő a Székelyudvarhelyi
Polgármesteri Hivatal Szent István
termében zajlott, ahol bárki szaba-
don végigkövethette az előadásokat,
és ahol végül az első helyet a ma-
rosvásárhelyi Bolyai Farkas Elmé-
leti Líceum csapata, a The Office
nyerte. A második helyet a székely-
udvarhelyi Bányai János Műszaki
Szakközépiskola csapata, a Szako-
sok, míg a harmadikat ismét egy
székelyudvarhelyi csapat, a Kós Ká-
roly Szakközépiskola Ocean Tour
csapata nyerte. A zsűri különdíját a
csíkszeredai Joannes Kájoni Szak-
középiskola Rokolyások fantázia-
nevű csapata nyerte. (közlemény)

Üzleti terv vetélkedő Székelyudvarhelyen
A bolyaisok vállalkoztak a legokosabban

Túlzottdeficit-eljárás indulhat Olaszország ellen

Öt megyében több mint öt-
száz, többnyire kisebb, vidéki
üzletnek szállít jó minőségű
hentesárut a jobbágyfalvi
Lanka húsfeldolgozó. A gaz-
dasági válság idején csődbe
ment, majd újraindított vál-
lalkozás tulajdonosainak
alapelve, hogy csak olyan ter-
mék kerülhet a vásárlóikhoz,
amit ők is bármikor nyugodt
lelkiismerettel a gyerekeik-
nek adhatnak. 

Szász Sándor társtulajdonos la-
punk megkeresésére elmondta, a
vállalkozást 1990-ben indították a
szülei, és évekig jól működött: 12
saját üzletük volt, malmuk, péksé-
gük, húsfeldolgozójuk, valamint
egy építkezési csoportjuk. A gazda-
sági válság és a menedzsment hiá-
nyosságai miatt a vállalkozás
csődbe ment. A Jobbágyfalván Sa-
saként ismert Szász Sándor azonban
úgy döntött, nem hagyja annyiba a
dolgot, 2009 után újraindította a
húsfeldolgozót, és bár nem volt
könnyű dolga, hiszen az elején csu-
pán az adósságokat törlesztette, ki-
tartó munkával elérték, hogy
lépésről lépésre fejlődött a vállalko-
zás, sikerült gépeket, járműve-
ket vásárolni, bővíteni a csapat lét-
számát. 

2010-től társával, Marton 
Szilárddal vezetik a húsfeldolgozót. 

– Jelenleg 35 munkatárssal dol-
gozunk, hentesárut szállítunk
Maros, Hargita, Beszterce, Szeben
és Kolozs megye különböző része-
ire. Saját hentesboltjaink nincse-

nek, partnereknek szállítunk. A
partnereink nagy része kis és köze-
pes üzlet, hatvan százalékuk falva-
kon van, mivel azt látjuk, hogy a
vidéki boltokkal sokkal korrektebb
módon lehet együttműködni, mint
például egy nagy városi üzlettel –
mutatott rá a vállalkozó. Mint
mondta, tavalyelőttig egy üzletlánc-
nak is szállítottak, de mivel nem tar-
tották megfelelőnek az általa
támasztott feltételeket, úgy döntöt-
tek, megszakítják az együttműkö-
dést. Miután ez megtörtént,
intenzívebben kezdtek dolgozni

azon, hogy növeljék a kis üzletek
számát, amelyeknek szállítanak, és
mintegy négy hónap alatt sikerült
pótolni a kiesést, amit a nagyáru-
házból való kivonulás jelentett. Je-
lenleg a fent említett megyékben
550 üzletnek szállítanak hentesárut.
A vállalkozó szerint a vidéki bol-
tokban is elég nagy a konkurencia,
egy-egy üzletben négy-öt beszállító
van, ennyien „küzdenek” a pár
négyzetméteres felületért, ahol a
hentesárut kínálják a vásárlóknak. 

– Az első alapelvünk, amiből
nem vagyunk hajlandóak alább-

hagyni, a minőség. Csak olyan ter-
méket dobunk piacra, amit nyugodt
lelkiismerettel tehetek otthon a gye-
rekem, családom asztalára is. A
másik szempont, hogy a kollégáink
képezik vállalkozásunk legnagyobb
értékét, ugyanis amint Dobó István
is megfogalmazta az Egri csillagok-
ban: „A falak ereje nem a kőben va-
gyon, hanem a védők lelkében”. Én
is ezt vallom. Emiatt évente nagy fi-
gyelmet fordítunk arra, hogy a kol-
légáink megfelelően képzettek
legyenek a szakterületükön, illetve
napirenden legyenek a technológiai

változásokkal – hangsúlyozta a tu-
lajdonos. 

Elmondta, bár nincsenek saját ál-
lataik, sem vágóhídjuk, fontos szá-
mukra, hogy hazai húst
dolgozzanak fel, és a felvágottak
minőségi, friss húsból készüljenek,
így Kolozsvárról, megbízható for-
rásból szerzik be az alapanyagot.

A jobbágyfalvi húsfeldolgozóban
kizárólag felvágottakat készítenek,
az itt előállított termékeket mintegy
negyvenezer vásárlóhoz juttatják el.
Jelenleg ötvenféle termékük van, a
házikolbásztól kezdve a házi disz-
nófősajtig, sonkáig, virsliig, szalon-
náig, szalámiig igen széles a paletta.
Nemrég nyitottak egy online 
webshopot, ahol a készítményeket
a Maros megyei vásárlók online
meg tudják rendelni, és házhoz
szállítják számukra. 

A vállalkozó hozzátette, nem
készletre dolgoznak, hanem rende-
lésre, ami azt jelenti, hogy amikor a
raktárba kerül egy hentesáru, ott
nem ül két napnál tovább, hiszen
azt tartják szem előtt, hogy minél
frissebb áru kerüljön a vásárlókhoz.
Ezért kevesebb tartósítószert is
használnak.

– Felmérést készítettünk az üzle-
tekben arról, hogy hogyan látnak
bennünket a vásárlók, és az volt a
visszajelzés, hogy mi vagyunk a
házias ízek szakértői. Ennek törek-
szünk a továbbiakban is megfe-
lelni. Tény és való, hogy az otthon
készített termékkel nem tudunk
versenyezni, hiszen azt az ember a
saját, egyéni ízlésére alakítja, de
megpróbálunk minél közelebb ke-
rülni hozzá – összegzett Szász 
Sándor. 

Az kerül a boltba, ami a család asztalára
Minőségi felvágottak a jobbágyfalvi húsfeldolgozóból 

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Túlzottdeficit-eljárást kezdeményezhet az
Európai Bizottság Olaszország ellen a jövő
héten azért, mert a dél-európai ország nem
tudta megfelelő mértékben csökkenteni az ál-
lamadósságot – tudta meg a Bloomberg hír-
ügynökség európai uniós forrásokból hétfőn.

A bizottság június 5-én teszi közzé ajánlásait az
uniós tagállamok által benyújtott stabilitási, illetve
konvergenciaprogramokról, és ennek keretében kez-
deményezheti a hosszú és bonyolult folyamat elindí-
tását.

Az EU stabilitási és növekedési paktumának értel-
mében a tagállamok költségvetési hiánya nem halad-
hatja meg a bruttó hazai termék (GDP) 3 százalékát,
az államadósság pedig nem lépheti át a GDP 60 szá-
zalékát. Olaszország államadóssága 2300 milliárd eu-

róra, a GDP 131 százalékára rúgott tavaly, ami a má-
sodik legmagasabb arány volt az EU-ban.

A bizottság ajánlására a pénzügyminiszteri tanács
indíthatja el a túlzottdeficit-eljárást, amelynek során
az érintett országnak az általa vállalt korrekciós in-
tézkedéseket és politikákat tartalmazó tervet kell be-
nyújtania, a megvalósításra vonatkozó határidőkkel
együtt. Az ajánlások alkalmazását elmulasztó euró-
övezeti országok akár a GDP 0,2 százalékát is elérő
bírsággal sújthatók. Olaszország esetében a bírság
nagyjából 3,5 milliárd euróra rúghat.

A pénzügyminiszteri tanács a június közepén vagy
a július elején esedékes ülésén foglalhat állást az Eu-
rópai Bizottság javaslatáról.

Eddig egyetlen EU-tagállamot se sújtottak bírság-
gal a túlzottdeficit-eljárás keretében. (MTI)
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Mint köztudott, a pápai szentmise jú-
nius 1-jén 11.30 órakor kezdődik a
Hármashalom-oltárnál. Ferenc pápa
délután 4.10 órakor indul tovább
Csíksomlyóról helikopterrel Jászvá-
sárra. Másnap Balázsfalván a 11 óra-
kor kezdődő szentliturgia keretében
avatja boldoggá a hét görögkatolikus
vértanú püspököt. Délután háromne-
gyed 4-kor a helyi roma közösséggel
találkozik, majd Nagyszebenből indul
vissza Rómába. 

Tekintettel arra, hogy a római katolikus
egyházfőt szállító helikopter az erdőalji he-
gyivadász alakulat leszállópályáján landol, és
innen indul a pápa konvoja a csíksomlyói
nyeregbe, az útszakaszokat, amelyek egybe-
esnek az áthaladó forgalom számára kijelölt
útvonallal, nagy valószínűséggel teljesen le-
zárják a forgalom elől az érkezése idején, vár-
hatóan 10-11 óra között, illetve a távozásakor
15-16 óra között. 
Mit kell tudni a regisztrációról

A Pontifex.ro tájékoztatása szerint, aki
egyénileg/családdal regisztrált, annak a
megadott e-mail-címre május 15-19. között
kiküldték a piros 4-es szektorba szóló belé-
pőt.

A Pontifex.ro azt ajánlja, hogy ha valaki
nem kapta meg a jegyét, vizsgálja át a
Spam/levélszemét/kéretlen levelek mappa
tartalmát is, mert előfordulhat, hogy levele-
zőfiókja oda helyezte a belépőt. Ezután írjon
rövid üzenetet a pontifex@romkat.ro oldalra.
Ugyanakkor leszögezi: regisztráció nélkül is
részt lehet venni a pápai szentmisén az erre a
célra kialakított szektorokban, kissé távolabb
az oltártól.
...és a belépőjegyekről

Az ingyenes belépőjegyeket az érintettek-
nek május 15–20. között juttatták el. Az egyé-
nileg regisztrálók e-mailben kapták meg a
jegyeket. Ezeket a jegyeket kinyomtatva kell
a nyeregbe vinni a misére.

A csoportos jegyeket a főesperesi közpon-
tokba juttatják el, már eleve kinyomtatva. A
többi főegyházmegye (temesvári, szatmári,
váradi) esetében a püspökségek kapják meg
ezeket, onnan kell majd a plébánosoknak,
csoportvezetőknek átvenniük. 
A pápai szentmisére kialakított szektorok

A közel húszhektáros területen három nagy
övezetet határoltak el: 

A fehér zóna az oltár körüli részt jelöli, az
oltár előtt kapnak helyet a papok és a hivata-
los vendégek, az oltár keleti oldalán a kórus-
nak és a sajtó tribünjének jelöltek ki helyet. 

Az oltár nyugati oldalán, a város felőli részen
egy ifjúsági, úgynevezett szürke szektort hoztak
létre közel 5500 fiatal és iskolás részére.

A sárga zónában kilenc szektort alakítottak
ki: az 1-től 8-ig tartó szektorokban a Gyula-
fehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

híveinek, illetve a csángóknak, akik Moldvá-
ból regisztráltak az eseményre. A 9-es szek-
torban a külhoni csoportok (kivéve a
magyarországiakat, akiknek máshol jelöltek
ki helyet), valamint a bukaresti egyházmegye
zarándokai kapnak helyet. Jut hely a nem re-
gisztráltaknak is. 

A piros zónában hét szektort választottak
el egymástól. Az erdő alatti részen, szemben
az oltárral – ahonnan szintén jó a rálátás a
szentmisére – két szektort alakítottak ki: az
1-es számú övezetbe a háromszéki csoporto-
kat, illetve a temesvári, váradi és szatmári
egyházmegyék zarándokait helyezik el, a 2-
esbe a magyarországi plébániákat várják,
amelyek a zarándokvonatokkal érkeznek,
ugyanakkor az erdélyi szervezeteknek is itt
lesz a helyük. A piros övezetben a további
szektorokat a nyereg város felőli oldalán ké-
pezték ki, a 3-as számúban a magyarországi
és romániai lelkiségi csoportok lesznek, a 4-
es számúban az egyénileg regisztráltaknak
(35 ezer személy) biztosítanak helyet. A fenn-
maradó 5-ös, 6-os, 7-es szektorokat azoknak
tartják fenn, akik nem regisztráltak a pápai
szentmisére, de szeretnének részt venni rajta,
itt hozzávetőleg még 65 ezer személyt tudnak
fogadni.
Információs pontok, 
elsősegélysátrak, mobil vécék

A pápai szentmisére kivetítőket is elhe-
lyeztek a nyeregben, megoldották a hangosí-
tást is. Tíz áldoztatópontot is létrehoztak.

Ugyanakkor a nyeregben több információs
pontot alakítanak ki, ahol ivóvízhez lehet
jutni. Mindenki vihet magával ivóvizet mű-
anyag palackban. Lesz két elsősegélysátor,
egyik a város felőli oldalon, a másik a nyereg
keleti oldalán. Ezenkívül minden szektorban
lesznek elsősegélynyújtó önkéntesek. 

A nyeregben 300 mobil vécét is kihelyeznek. 
Gyalogosan minden irányból megközelít-

hető a nyereg. A csíksomlyói borvízforrás irá-
nyából az utat rendbe tették, a Szent
Antal-kápolnát érintő útvonalat is felújítják,
továbbá létrehoztak egy új útszakaszt, amely
korábban szekérút volt, a nyereg keleti felén,
a víztartály irányába, az bekapcsolódik egy
jól járható útba, amely rákanyarodik majd a
sípálya irányába tartóra. Ezt az útvonalat ki-
zárólag a mentőknek, tűzoltóknak és egyéb
hatósági járműveknek tartják fenn. 
Autóbusszal érkezők figyelmébe

A zarándokbuszoknak június 1-jén reggel
legkésőbb 9 óráig lehetőségük lesz behajtani
Csíkszeredába és a három kijelölt leszállási
hely egyikén letenni az utasokat, akik a to-
vábbiakban gyalog mennek fel a csíksomlyói
nyeregbe. 

A délről (Sepsiszentgyörgy irányából) ér-
kező autóbuszok a Brassói úton, a Jégpálya
utca és a Gólya utca közötti szakaszon állhat-
nak meg (Mol benzinkút környéke). 

A nyugatról (Székelyudvarhely irányából)
érkező zarándokbuszok a Hargita utcában, az
Olt utcától a vasúti felüljáró lábáig állhatnak

meg. Ez egy 200-250 méteres szakasz, ahol
egyszerre 10-12 autóbusz is megállhat. 

Az északról (Gyergyószentmiklós és a
Gyimesek irányából) érkező buszok számára
a leszállóövezet a gyimesi országút (12A jel-
zésű út) városba beérő szakasza a Taploca
utcai körforgalomig. A Gyergyó irányából
közeledőknek ezért le kell térniük a RAR
előtti forgalomnál az elterelő úton Szépvíz
irányába, ahol a gyimesi országútra térnek és
innen haladhatnak tovább a leszállásra kije-
lölt övezetbe. 

Nagyon fontos tudni, hogy miután a zarán-
dokok leszálltak az autóbuszról, a jármű a bu-
szok számára kijelölt parkolóhelyek egyikébe
hajt tovább, ahol várakozik az esemény ideje
alatt. A zarándokcsoportoknak ezért javasol-
ják, hogy a buszsofőrrel telefonon egyeztes-
senek arról, hogy a pápai szentmise után hol
találják meg az autóbuszt. 
Részleges és teljes útlezárás

Május 31-én, pénteken reggel 6 órától
Csíkszeredában részleges útlezárásra kell
számítani.

A kijelölt övezetbe csak az ott lakók és az
ott dolgozók, a tömegközlekedési járművek,
a taxisok, az áruhordók, valamint a különle-
ges engedéllyel rendelkezők hajthatnak be. 

A korlátozás szinte az egész várost érinti,
kivéve a külső részeket.

Teljes útlezárás lesz Somlyón május 31-én,
pénteken 12 órától szombaton 18 óráig. Tilos
lesz parkolni a Szék útján, a Kájoni János ut-
cában, a Nagymező utcában, a Kis Somlyó
utcában, valamint a Köves utcában. Az itt fe-
lejtett járműveket elszállítják. 

Ugyanebben a periódusban tilos lesz a be-
hajtás az úgynevezett zarándokhelyre és az
azt kiszolgáló utcákba. A teljes behajtási tila-
lom alól kivételt képeznek azok a zarándo-
kok, akiknek bizonyítottan van parkolási
lehetőségük a szállásuk udvarán, viszont szá-
mukra is csak május 31-én, pénteken 20 óráig
engedélyezett a közlekedés ebben az övezet-
ben. A lakóknak járművel június 1-jén reggel
6 óráig lesz szabad közlekedniük.
Kijelölt parkolóhelyek autóbuszoknak 

A zarándokbuszok számára Csíkszereda
területén három ideiglenes megállóövezetet

alakítanak ki Ferenc pápa látogatásának ide-
jére, hogy a csíksomlyói kegyhelyhez minél
közelebb tudjanak leszállni a városba érke-
zők, és egyórányi gyaloglással kijuthassanak
a nyeregbe, a pápai homília helyszínére. 1130
autóbusznak lesz hely.

12A jelzésű országút:180. Sazy barkácsá-
ruház udvara: 40. Brassói úti buszállomás –
Mida autószalon: 180. Brassói út – Lukoil-
OMV benzinkutak: 170. Baromtér utca – vas-
úti platform: 200. Rét utcai volt vágóhídnál:
25. Hargita utcai For Betonnál: 25. Hargita
utca – vasúti felüljáró – Rét utca: 90. Hajnal
utca: 100. Hunyadi János utca (volt traktor-
gyár mögött): 120.
...és személygépkocsik számára 

A személygépkocsik számára 4650 ideig-
lenes parkolóhelyet biztosítanak.

12A jelzésű országút – Delne felé: 460.
12A jelzésű országút – RAR: 260. 12 jelzésű
országút – Csíkcsicsó felé: 340. 123E jelzésű
megyei út, Delne – Pálfalva: 200. 4-es jelzésű
községi út, Várdomb – Csomortán: 280.
123B-123C jelzésű megyei utak, Csíkszent-
lélek – Fitód: 600. Zsögöd utca – Natúr lakó-
park: 250. Zsögödfürdő – ANAVIE raktára:
260. 12 jelzésű országút, OMV – Csíkszent-
király felé: 200. Erőss Zsolt Aréna parkolója:
150. Nagyrét utca, a Dedeman barkácsáru-
házzal szemben: 150. Akác utca, Hajnal utca,
Fürdő utca, Szécseny felé: 600. Csíksomlyói
mező: 300. Taploca utca, a Sazy mellett: 200.
123E jelzésű megyei út, Csobotfalva–Cso-
mortán–Csíkpálfalva: 400. 
Sürgősségi kormányrendelettel engedélyezték
a pápamobil egyedi rendszámát

Romániában is az egyedi rendszámú pápa-
mobilokkal közlekedhet hét végi látogatásán
Ferenc pápa, ennek érdekében csütörtökön
sürgősségi rendelettel módosította a kormány
a közlekedési törvényt.

A jogszabály felhatalmazza a hazai és Ro-
mániába látogató külföldi magas rangú tiszt-
ségviselők védelmét, illetve a kiemelt
jelentőségű intézmények őrzését ellátó kor-
mányőrséget (SPP), hogy gépjárműparkjába
felvegye a pápa szállítására használt, egyedi
rendszámú gépkocsikat, és azokkal ideigle-
nes jelleggel május 31. és június 2. között a
romániai közutakon közlekedjen.

A pápamobilokat a román fél biztosítja, de
a Vatikán azt kérte, hogy a pápát szállító gép-
jármű Romániában is ugyanazzal az egyedi
rendszámmal közlekedjen, amelyet Őszent-
sége valamennyi látogatásán használnak
szerte a világban. 

A magyar katolikus lexikon szerint a vati-
káni járműparkban található pápamobilokat a
pápa által felkeresett vendéglátó országok
ajándékozták a Szentszéknek. Rendszámu-
kon az SCV (Stato Citta del Vaticano) jelzés
olvasható, fehér alapon piros betűkkel. Ez a
színjelzés és az SCV 1 rendszám 1987 óta ki-
zárólag a pápát illeti meg.

A Renault csoporthoz tartozó piteşti-i
Dacia üzem csütörtökön megerősítette, hogy
Ferenc pápát egy Duster típusú személygép-
kocsival fogják szállítani bizonyos útvonala-
kon. A járművet sajtóértesülések szerint úgy
alakították át, hogy a pápa felállhasson
benne, és úgy üdvözölje a fogadására össze-
gyűlt embereket.

(Forrás: Szentszéki Sajtóiroda,
https://pontifex.ro/, Romkat.ro és a Vasárnap
hetilap, a www.szereda.ro honlap, az Erdélyi
Mária Rádió honlapja, mariaradio.ro ,
https://ersekseg.ro (Gyulafehérvári Római
Katolikus Érsekség, MTI.)

Ferenc pápa Csíksomlyón
Hasznos tudnivalók zarándokoknak

Mózes Edith



A tanintézmények 2019-es évi
végzősei a tanév lezárását követő
hatvan napon belül jelentkezhet-
nek a megyei munkaerő-foglalkoz-
tatási ügynökségeknél annak
érdekében, hogy az országos adat-
bázisba kerüljenek, ami a munka-
nélküli-segély igényléséhez
elengedhetetlen. 

Az álláskeresők nyilvántartásba vétele
egy megelőző és kötelező szakasza a
munkanélküli-segély folyósításának és a
munkaerő-foglalkoztatás ösztönzésének.
A középiskolák, egyetemek, főiskolák
végzősei a felvilágosítás és személyes ta-
nácsadás mellett állásközvetítésben, in-
gyenes szakmai továbbképzésekben és
havi anyagi juttatásban részesülhetnek.

Az álláskereső végzősök nyilvántar-
tásba vételéhez szükséges:

– a személyazonossági igazolvány
(eredeti és másolat)

– tanulmányi végzettséget igazoló ok-
iratok vagy olyan tanúsítvány, amely a ta-
nulmányok végzésének dátumát

tartalmazza (eredeti és másolat)
– munkaképességet alátámasztó orvosi

igazolás, esetleg orvosi eltiltás
Tanintézmény végzettjének tekintik

azt, aki oklevelet szerzett vagy tanulmá-
nyi igazolással rendelkezik általános is-
kolai, szakiskolai, speciális (kisegítő)
iskolai, líceumi, posztliceális vagy főis-
kolai, engedélyezett vagy akkreditált, ál-
lami és magánintézményekben egyaránt.
A középiskolásoknak június 
elsejétől 60 nap

A középiskolát végzettek esetében a
hatvan napot június elsejétől számítják,
mivel a 2018-as tanügyminiszteri rende-
let értelmében a líceumokban az oktatás
2019. május 31-én zárul. A középiskolát
végzett fiatalok abban az esetben is re-
gisztrálhatnak, ha az érettségi vizsgájuk
sikertelen. Amennyiben valamelyik tan-
tárgyból tanév végén nincs lezárva a vég-
zős, a sikeres pótvizsgát követő hatvan
napon belül regisztrálhat az ügynökség-
nél. A sikeres pótvizsga dátuma a tanin-
tézmény által kibocsátott igazoláson kell
szerepeljen.

Azok a végzősök, akik hatvan napon
belül nem helyezkednek el a végzettsé-
güknek megfelelő szakmában, és szere-
pelnek az ügynökség nyilvántartásában,
igényelhetik a munkanélküli-segély fo-

lyósítását, ha nem folytatják a tanulmá-
nyaikat és nincs jövedelmük, illetve
amennyiben van, az kisebb, mint a jelen-
leg érvényben lévő szociális referencia-
mutató (500 lej). A munkanélküli-segély
adómentes, 250 lej, és a tanintézmény el-
végzését követő hatvan nap letelte után
hat hónapig folyósítják. 

Bármilyen tanintézmény végzettje, ha
legkevesebb 16 éves, és a végzéstől szá-
mított 60 napon belül nyilvántartásba ve-
szik a munkaerő-foglalkoztatási
ügynökségnél, majd teljes munkaidővel
munkaviszonyba kerül 12 hónapnál hosz-
szabb időszakra, 1.500 lejes járadékra jo-
gosult, amelyet két részletben fizetnek ki.

Amennyiben a végzettek a tanulmá-
nyaik befejezését követő 60 napon belül
nem jelentkeznek az ügynökségnél nyil-
vántartásba vétel céljából, álláskeresésre
és az ügynökség szolgáltatásaira jogosul-
tak, azonban elvesztik a munkanélküli-se-
gélyhez való jogukat. 

Bővebb felvilágosításért a Maros Me-
gyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynök-
ség (AJOFM) marosvásárhelyi
kirendeltségén, a Iuliu Maniu utca 2.
szám alatt lehet érdeklődni vagy a
0265/269-247-es telefonszámon, illetve a
lakhely szerinti munkaerő-foglalkoztatási
ügynökségeknél.

Amennyiben az előző részben
leírt – a illető személy számára –
sajnálatos őrizetbe vétel megtörté-
nik, mint említettük, erről az eljáró
szerv köteles értesíteni a családta-
gokat, törvényes képviselőket, dip-
lomáciai képviseletet vagy
emberjogi szervezetet. Amennyi-
ben az őrizetbe vétel maximális 24
órás idejében az illető személyt
más helységbe szállítják, erről is
kötelesek az eljáró hatóságok érte-
síteni a fent említett személyeket és
szerveket. Habár ez a dolog a mai
– reméljük – demokratikus Romá-
niában természetesnek tűnik, gon-
doljuk el, mennyi visszaélésre
adott lehetőséget ennek a kötele-
zettségnek a hiánya kommuniz-
musban, amikor úgy lehetett
ügyészi vagy bírói rendeletre em-
bereket őrizetbe venni vagy letar-
tóztatni, hogy az intézkedés
elrendeléséről vagy a fogvatartás
helyéről a családtagok például nem
tudtak, ehhez külön közbenjárás
volt szükséges…

A büntetőeljárási törvénykönyv
rendelkezéseinek értelmében az
őrizetbe vett személytől ujjlenyo-
matot vehetnek, illetve fényképfel-
vételt készíthetnek róla.

Az elrendelt 24 órás őrizetbe
vétel ellen panasszal lehet élni.
Amennyiben az őrizetbe vételt a
rendőrség – nyomozó hatóság –
rendelte el, a panaszt a felügyelő
ügyész – procuror care suprave-
ghează urmărirea penală – bírálja
el. Ha az őrizetbe vételt maga az
ügyész rendelte el, a panaszt az
illető ügyészség főügyésze vagy
a felettes ügyész bírálja el (az
ügyészség szerkezeti felépítésétől
függően). Ha a panaszt megala-
pozottnak találja, az őrizetbe vé-
telt visszavonják. Az őrizetbe
vétel automatikusan megszűnik a
24 óra letelte után, természetesen
amennyiben az illető személyt a
kérdéses – vagy más ügyben –
nem tartóztatják le. Amennyiben
az ügyész a letartóztatást is indít-
ványozza, erről az illetékes bíró-
ságot a 24 óra letelte előtt

legkevesebb 6 órával kell érte-
sítse. 

Ha a letartóztatási indítványt
nem hagyták jóvá, a bíróság elren-
delheti a terhelt személy azonnali
szabadlábra helyezését vagy más
kényszerintézkedés alkalmazását
(pl. házi őrizet, bírósági felügye-
let).

A második tárgyalt kényszerin-
tézkedés, amely természetét és ha-
tásait tekintve a legsúlyosabb, az
előzetes letartóztatás (arest preven-
tiv). Kiemeljük, hogy ez az intéz-
kedés nem büntetés, elrendelése
nem jelenti azt, hogy a letartózta-
tott személy bűnös, megtörténhet
és meg is történik, hogy egy több
hónapig vagy akár évig letartózta-
tott személyt utólag jogerősen fel-
ment a bíróság. Ebben az esetben a
szabadságában jogtalanul korláto-
zott személy kárigényt nyújthat be
a román állammal szemben. Visz-
szatérve a letartóztatás feltételeire,
a román büntetőeljárás rendelkezé-
sei szerint a következő feltételek-
nek kell teljesülniük a letartóztatás
elrendeléséhez: a terhelt megszö-
kött, elbújt a nyomozás vagy a bí-
rósági eljárás lefolytatása elől,
vagy ezzel kapcsolatos intézkedé-
seket tett, a terhelt megpróbálta/
megpróbálja befolyásolni a többi
társtettest, tanút vagy szakértőt,
vagy megpróbálja megsemmisí-
teni, módosítani, eltüntetni vagy el-
tulajdonítani az ügy tárgyi
bizonyítékait, vagy megpróbál egy
harmadik személyt rávenni erre.

Ugyanakkor akkor is előzetes
letartóztatást lehet elrendelni, ha a
terhelt nyomást próbál gyakorolni
a sértett félre, vagy megpróbál tör-
vénytelen egyezséget kötni ezzel,
vagy megalapozott gyanú áll fenn
azzal kapcsolatosan, hogy az eljá-
rás elindítása után a terhelt egy
újabb szándékos bűncselekményt
követett el, vagy tervezi annak el-
követését. A fenti helyzetek leg-
alább egyike fenn kell álljon az
előzetes letartóztatás foganatosítá-
sához. 

A következő feltételeknek is ku-
mulatív módon kell teljesülniük: ha
bizonyítékok (nem gyanú!) méltá-
nyosan valószínűsítik, hogy a ter-
helt bűncselekményt követett el. 

A bűncselekménynek bizonyos
súlya kell legyen, tehát élet vagy
testi épség ellen volt elkövetve, a
nemzetbiztonság ellen vagy kábí-
tószer-kereskedelmi, fegyverkeres-
kedelmi, emberkereskedelmi, ter-
rorista, pénzmosási, pénzhamisí-
tási, zsarolási, erőszakos nemi
közösülési, jogtalan fogvatartási,
adócsalási, hivatalos személy elleni
bűncselekmény, korrupciós, elekt-
ronikus úton elkövetett bűncselek-
mény, vagy bármilyen más, 5 évnél
nagyobb börtönbüntetéssel szank-
cionált bűncselekmény. Egy másik
feltétel, hogy a terhelt ellen ne lé-
tezzen valamilyen, az eljárást meg-
akadályozó vagy megszüntető ok
(pl. kegyelem), illetve ellene bün-
tetőeljárás legyen folyamatban. Az
illető személy szabadságkorláto-
zása szükséges kell legyen egy, a
közrend megbontására alkalmas
veszélyhelyzet megelőzéséhez. A
veszélyhelyzetet a tett súlyosságá-
nak függvényében, az elkövetési
mód és körülmények szerint, az el-
követő személyes környezete alap-
ján, előélete és más személyes
körülményei szerint állapítják meg. 

Természetesen ebben az esetben
is – mint az őrizetbe vételnél – a
szabadságmegvonás szükséges kell
legyen a büntetőeljárás lefolytatása
érdekében, a terhelt megszökését
megelőzendő vagy új bűncselek-
mény elkövetésének megakadályo-
zása miatt, illetve arányos kell
legyen a vád súlyosságával, vala-
mint az előzetes intézkedés célját
szolgálja. 

Alapvető feltétel, hogy a letar-
tóztatás csak a gyanúsított személy
előzetes, ügyvéd jelenlétében tör-
ténő kihallgatása után valósulhat
meg, kivéve, ha az igazolási kére-
lem nélkül hiányzik, eltűnt, kivonja
magát az eljárás alól, nem lehet bí-
róság előtt megjelentetni, vagy
nem tud megjelenni egészségi
okok vagy szükségállapot, illetve
kényszerhelyzet miatt. Kiskorút
ugyanazon feltételek mellett lehet
letartóztatni, mint az őrizetbe vétel
esetén, tehát csak különleges ese-
tekben, illetve csak akkor, ha ez
nem érinti negatívan a személyi-
ségfejlődését. 

(Folytatjuk)
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Pálosy Piroska

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Letartóztatás, őrizetbe vétel (II.)

Az idén végzettek hatvan napig kérhetik bejegyzésüket
Álláskeresési járadékra jogosultak

Erdélyi magyar gyermekeknek is
Anyasági támogatás 

és babakötvény

Az erdélyi magyar gyermekek
számára a magyar kormány
támogatásai a Köldökzsinór
programon keresztül kérvé-
nyezhetők. Az anyasági tá-
mogatás és a babakötvény az
Eurotrans Alapítvány segítsé-
gével is igényelhető.

Az anyasági támogatás kereté-
ben gyermekenként egyszeri
64.125 forint (jelenlegi árfolyam
szerint 966 lej), ikertestvérek esetén
gyermekenként 85.500 forint a tá-
mogatás összege (jelenlegi árfo-
lyam szerint 1288 lej). A kérelmet
a gyermek születését követő hat hó-
napon belül lehet benyújtani. Min-
den, Románia területén élő, magyar
állampolgársággal rendelkező gyer-
mek édesanyja kérheti az anyasági
támogatást. 

A babakötvény keretében a Ma-
gyar Államkincstár számlát nyit a
gyermeknek, amelyre 42 500 forin-
tot helyez el. Ez évente kamatozik,
a megtakarítással pedig a 18. évét
betöltött gyermek rendelkezhet
majd. A babakötvényt a 2017. jú-
nius 30-a után született gyerme-
kekre igényelheti a szülő vagy a
gyermek törvényes képviselője. Ér-
telemszerűen a hat hónaposnál idő-

sebb gyerekek számára is lehet igé-
nyelni ezt a támogatást. A támoga-
tási adatlap mellett szükséges a
gyermek magyar anyakönyvi kivo-
nata és a kérelmező személyi iga-
zolványa vagy útlevele. 

Fontos megjegyezni, ha a gyer-
mek még nem rendelkezik magyar
anyakönyvi kivonattal, akkor a tá-
mogatási kérelem benyújtásakor az
anyakönyvezési eljárás is elindul. A
dokumentáció előkészítésében és a
formanyomtatványok kitöltésében
is segít az Eurotrans Alapítvány, a
cél, hogy ezek az információk
minél több szülőhöz eljussanak, és
ezek a lehetőségek elérhetőek le-
gyenek számukra. Az alapítvány
Erdély-szerte 34 irodában van
jelen, az érdeklődők bármilyen kér-
déssel az Eurotranshoz fordulhat-
nak, hiszen a munkatársak
segítenek a támogatási kérelem ös-
szeállításában, fénymásolatok ké-
szítésében, ugyanakkor ingyenes
fordítást is biztosítanak. A Köldök-
zsinór program és a kérelmezési fo-
lyamat részleteit megtalálják az
Eurotrans Alapítvány honlapján
(www.eurotransalapitvany.ro), de az
érdeklődők feltehetik kérdéseiket
telefonon is (0364/410-097). (sz.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Soós Orsolya
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A magyar–angol 65. évfordulóján: 

„Az angolok egy hétre jöttek, és hét-egyre mentek”
Az Aranycsapat egy olyan csapat volt, amilyent a világ

azelőtt és azóta sem látott – jelentette ki Kásler Miklós ma-
gyar emberi erőforrás miniszter a 7-1-es magyar-angol lab-
darúgó-mérkőzés 65. évfordulója alkalmából tartott keddi
sajtótájékoztatón. Kásler Miklós hangsúlyozta: a nemzete-
ket a fizikai állóképességek és a szellemi kapacitások jel-
lemzik. Hozzáfűzte: a magyarság súlyát jól jelzi a 17
Nobel-díj, az egyedülálló, kiemelkedő kultúra, a legelvon-
tabb szellemi tevékenységben, a zenében elért maradandó
alkotások, de a sport mindezek felett van. 

„A sporton belül a futball egyaránt szól a csapatszellem-
ről, az egyéni képességekről, a kitartásról, a küzdelemről, s
a nemzetek vetélkedéséről” – emelte ki a miniszter, majd
felidézte a magyar labdarúgás történetének főbb alakjait
Schlosser Imrén át Orth Györgyig.

Kásler Miklós úgy fogalmazott, az Aranycsapat azért volt
kiemelkedő, mert tagjai közül legalább nyolcan saját poszt-
jukon a világ legjobbjai voltak. A miniszter kifejtette: a ma-
gyar csapat játékát a neolatin stílusú könnyedség jellemezte,
ugyanakkor a játékosok mindig tudták azt, hogy 15 millió
magyarért játszanak.

A mérkőzés kapcsán idézte Szepesi
György azóta klasszikus mondását, mi-
szerint az angolok egy hétre jöttek, és
hét-egyre mentek.

Lomnici Zoltán elmondta, javasolta,
hogy május 23. legyen az Aranycsapat
emléknapja. Az Aranycsapat Testület el-
nöke emlékeztetett arra, hogy 65 évvel
ezelőtt ezen a napon játszották Budapes-
ten az 1953 novemberében 6-3-as győze-
lemmel végződött évszázad
mérkőzésének visszavágóját.

„Eredetileg a londoni győzelem tisz-
teletére november 25-ét szerettük volna
az Aranycsapat emléknapjának, de jelez-
ték nekem, hogy az Országgyűlés 2002-
ben azt a napot a Szovjetunióba hurcolt
magyar politikai rabok és kényszermun-
kások emléknapjának nyilvánította, s a

mintegy 800 ezer áldozat emlékét tiszteletben tartva arra
kértek, hogy keressünk másik időpontot az Aranycsapat
megünneplésére” – fogalmazott Lomnici Zoltán. Kiemelte,
hogy Szabó Tünde sportért felelős államtitkár két évvel ez-
előtt, Puskás Ferenc születésnapján hirdette meg az Arany-
csapat-emlékévet, amelynek keretében megemlékeznek az
együttes tagjai születésének és halálának kerek évfordulói-
ról, valamint kupákat, ankétokat és beszélgetéseket tartva
ápolják Kárpát-medence-szerte az Aranycsapat emlékét.
„Eddig több mint 180 ilyen eseményen vagyunk túl, s eze-
ket a többségükben futballtornákat költségvetési támogatás
nélkül rendeztük meg” – tette hozzá.

A Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke felidézte, hogy
1954. május 23-án a Népstadionban rendezett mérkőzésről
viszonylag kevesebbet tudni, pedig nagy jelentősége volt.
„Az angol válogatottnak megvolt a lehetősége a visszavá-
gásra, de a 92 ezer néző előtt a Népstadionban rendezett
mérkőzésen a magyar válogatott 7-1-re győzött” – emlékez-
tetett Lomnici Zoltán, és elmondta, azért most emlékeznek
a nagy diadalra, mert május 23-án nem akarták megzavarni
az EP-kampányt.

A világverő magyar csapat a lefújás után – a 77. percben becserélt kapussal, Gellér Sándorral. 
Fotó: vmek.niif.hu

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Gierling Györgyöt 
megkereste a Nemzeti Sport

A 93 éves marosvásárhelyi egykori labdarúgó, Gierling
György Románia talán egyetlen, máig élő volt futballistája,
aki a két világháború közötti magyar világban is játszott az
anyaországi bajnokságban, igaz, akkor 16 évesen kezdő játé-
kos volt. 

A Nemzeti Sport népszerű sorozatának, a Hátsó füves című
rovatnak a szerkesztője, Csillag Péter, fotósa, Mirkó István
és videósa, Szabóky Zsolt a minap Marosvásárhelyre is ellá-
togatott. Többek között felkeresték Gierling Györgyöt, a helyi
labdarúgás egyik legendás képviselőjét, egykori játékost,
majd későbbi helyi edzőt. 

Mint Gierling György a Népújságnak elmondta, kb. egyó-
rányit időzött nála a Nemzeti Sport stábja, amely főleg a ma-
gyar bajnokságban eltöltött időszakról érdeklődött,
ugyanakkor Gierling labdarúgói pályafutásának legfontosabb
állomásaira, sőt az Urálba (egykori Szovjetunió) történt de-
portálására is rákérdeztek.

Beszélgetés közben előkerült néhány megsárgult fénykép
is, amelyek az ötvenes és hatvanas években készültek, amikor
az egykori vásárhelyi Mureşul (az AS Armata elődje) a Do-
rogi Bányász, a Vasas, a Pécs és a Ferencváros öregfiúi ellen
játszott felkészító mérkőzést. 

– Inkább arról az időszakról érdeklődtek a magyarországi
újságírók, amikor a vásárhelyi NMKTE együttesével az
1943-1944-es idényben a magyar bajnokság II. ligájában sze-
repeltünk. Akkor olyan csapatok ellen játszottunk, mint a
SZAC (Szentlőrinci Atlétikai Klub), a MÁV (Magyar Állam-
vasutak), a Hungária Budapest, a Törekvés Budapest, a
KASC (Kábel Sportklub Budapest), a Bethlen GSE Budapest,
a BVSC (Budapesti Vasutas Sport Club), a SZMÁV (Szé-
kelyföldi Magyar Államvasutak), az Attila Marosvásárhely,
a KEAC (Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Club), a Bástya Ko-
lozsvár és az NSE (Nagybányai Sportegyesület).

Abban az idényben az élvonalban a Lórántot, Perényit és
Bodolát is soraiban tudó Nagyváradi AC volt a bajnok, a Ru-
dast, Csikóst és dr. Sárosi Györgyöt is felsorakoztató Ferenc-
városi TC és a Kolozsvári AC is felkerült a pódiumra, míg a
Teherfuvar SE (Grosics Gyulával a soraiban) a negyedik, az
Újpest pedig az ötödik lett. Az NMKTE-vel a 6. helyen vé-
geztünk, 14 győzelmet, 4 döntetlent értünk el, és 8 vereséget
szenvedtünk (gólarány 51-47), 32 pontot szereztünk, akárcsak
a Székelyföldi MÁV. A marosvásárhelyi Attila SE volt a se-
reghajtó, azaz a 14., ott a legjobb barátom, Józsi Dezső ját-
szott – mesélte el Gierling, majd így folytatta: – Nehezen
jutottunk el Budapestre mérkőzésekre, hiszen vonattal men-
tünk Dédáig, onnan Szeretfalváig Volán-busszal, majd ott
ismét vonatra szálltunk. Mintegy 30 óra alatt értünk a magyar
fővárosba, utána meg futballoztunk. Voltak csapattársaink,
akik a robbantások miatt féltek velünk jönni, így nem utaztak
kiszállásokra. Volt olyan eset is, hogy az egész csapat fáradt
volt, mert két éjszakán át a légoltalmi pincében kellett tartóz-
kodnunk – emlékezett vissza Gierling György, aki labdarúgói
pályafutása után az AS Armata ifjúsági együttesét, a Metalo-
tehnicát, Nyárádszeredát, a Cukorgyárt és a helyi Gloriát
edzte.

Érdekességként említhető meg, hogy az NMKTE felállí-
tása abban időszakban a következő volt: Várdai – Szöllősi L.,
Böjthe Á., Somodi I. – Bartha K., Benyovszky Gy. – Bartha
K., Boga F., Tóth J., Gierling Gy., Haláthi L. Ezt a felállítást
használta a leggyakrabban az együttes akkori edzője, Kiss
Árpád, de csapattag volt még akkor Szöllősi J., Incze József
(Tuka), Nagy Z., Vakarcs, Galambfalvi, Ráczkövi és Todor
is, akik szinte mind helyi játékosok voltak. Közülük csak
Gierling György él még...

Hátsó füves
A Hátsó füves sorozat 2015-ben kezdődött a Nemzeti

Sport hasábjain, s bár a labdarúgást helyezi a középpontba,
a futball mögötti történetektől lett igencsak érdekes,
ugyanakkor rendkívül színes fotósorozatai méltán szere-
pelnek a sportfotópályázatok legjobbjai között. Mirkó Ist-
ván egyik képe 2017-ban elnyerte a Magyar
Sportújságíró-szövetség nívódíját és a nemzetközi poron-
don „olimpiai pontszerző” lett, de a közreműködő fotósok
is számos elismerésben részesültek. Csillag Péter még az
indulás évében, 2015-ben kapta meg az MSÚSZ nívódíját,
írott sajtó kategóriában. 

Czimbalmos Ferenc Attila

Chelsea–Arsenal ma este, 
az Európa-liga döntőjében

Londoni derbi lesz az Európa-liga döntőjében Bakuban,
az angol szurkolók által teremtett varázslatos hangulat vi-
szont minden bizonnyal elmarad, mivel az Arsenal és a
Chelsea szurkolói csupán 6-6 ezer jegyhez jutnak hozzá hi-
vatalosan.

A két klub stadionja 14 kilométerre fekszik egymástól,
ehhez képest a drukkereknek 4000 kilométert kell utazniuk
a két együttes összecsapásához.

Az UEFA szerint nagyjából 15 ezer főre becsülhető azok
száma, akik kényelmesen el tudnak utazni Angliából Azer-
bajdzsánba, majd ott meg tudnak szállni. A jegyek ára 26 és
121 font közé tehető.

Az Arsenal szerint csalódást keltő, hogy ilyen kevés be-
lépőt kapnak a gárda rajongói, írja a BBC. „Több ezer szur-
koló követi a klubot évek óta, akik nem fognak eljutni az
Európa-liga-döntőre” – fogalmaztak az észak-londoni ala-
kulat részéről.

Az EL-hez képest a Liverpool és a Tottenham csapaton-
ként 16.613 jegyet értékesíthet a Bajnokok Ligája fináléjára,
a szintén 68 ezres madridi Wanda Metropolitanóba.

A ma este 10 órakor kezdődő Európa-liga-döntőt (TV: Di-
giSport 1, Telekom Sport 1) a 45 éves olasz bíró, Gianluca
Rocchi dirigálja. A videobírós csapatnál is olasz főnök lesz,
Massimiliano Irrati személyében. Rocchi 2008 óta tagja a
FIFA játékvezetői keretének, s 2010 óta tartozik az UEFA
elit minősítésű bírói közé. A 45 éves olasz sportember ko-
rábban már két EL-döntőn kapott szerepet: 2010-ben az At-
lético Madrid – Fulham és 2017-ben az Ajax – Manchester
United találkozón is tartalék-játékvezetőként vett részt.

Az UEFA helyben hagyta
a magyarok büntetését

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fellebbviteli
bizottsága jóváhagyta a magyarok büntetését, amelyet
azért szabott ki a fegyelmi testület, mert a szurkolók egy
csoportja rasszista magatartást tanúsított március 21-én
a Szlovákia – Magyarország (2-0) selejtezőmérkőzésen.

Így érvényben marad a szankció, miszerint a két hét
múlva tartandó Magyarország – Wales Európa-bajnoki
selejtezőt a lehetségesnél háromezerrel kevesebb szur-
koló tekintheti meg a helyszínen. Emellett a Magyar Lab-
darúgó-szövetségnek (MLSZ) 18.500 eurós
pénzbüntetést kell fizetnie, illetve meg kell térítenie a
szurkolók által a nagyszombati stadionban okozott káro-
kat a rendező szlovák szövetségnek. Ezek költsége csak-
nem 30 ezer euró.

Az MLSZ tájékoztatása szerint a mérkőzés alatt egyes
magyar szurkolók többtucatnyi széket felgyújtottak, sú-
lyosan megrongáltak, szétverték a mosdóhelyiségeket. A
nézőtéren a magyar szektorban több alkalommal piro-
technikai eszközöket használtak, minősíthetetlenül szi-
dalmazták a szlovákokat, a magyar szektorba beengedett
lengyel szurkolók pedig egy tiltott tartalmú neonáci mo-
linót helyeztek ki.

Ahogyan az MLSZ fogalmaz: „a büntetésnek további
sajnálatos hatása is lesz, a Szlovákiában felelőtlenül vi-
selkedő kis csoport miatt Magyarország visszaesőnek
számít, így újabb kihágás esetén ennél súlyosabb bünte-
tést kap a magyar fél, rasszista magatartás esetén a teljes
stadion bezárása várható.”

Május 22-e és 26-a között a
horvátországi Zelena Laguna üdü-
lőközpontban (Porec) zajlott a
Dance Star 2019 világbajnokság,
amelyen a marosvásárhelyi Toge-
ther Dance klub kis táncoslányai
rendkívüli sikereket értek el.

Az A ligában II. helyezést szer-
zett az acro dance (mini) kategó-
riában a 10 tagú csoport, míg
Anda Tătar szólójával az open
(children) kategóriában világbaj-
nok lett.

A B ligában is szép eredmé-
nyek születtek: szólóval V. Fekete
Csenge (open) 5., D. Peres Ame-
lié (acro dance) 3., Annemarie
Lutsch (acro dance) 2., a közös
táncukkal (24 létszámú csoport)
az open kategóriában 1. helyezet-
tek lettek. (m. m.)

Világbajnokok a marosvásárhelyi táncoslányok

Boldog lányok a díjazás után Fotó: Varga-Fekete András



MAROS MEGYEI TANÁCS

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Maros Megyei Tanács 2019. 06. 24-én versenyvizsgát szervez, toborzás útján, a
Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Műszaki Igazgatóság – adminisztratív-bea-
vatkozási osztály keretében betöltetlenül álló, egyes szerződéses állások elfoglalá-
sára:
1. szakmunkás (lakatos), I. fokozat – közép- és/vagy általános iskolai végzettség

– 1 állás;
2. szakmunkás (aszfaltozó/útburkoló), III. fokozat – közép- és/vagy általános is-

kolai végzettség – 1 állás;
3. szakmunkás (kőműves/vasbetonszerelő), III. fokozat – közép és/vagy általá-

nos iskolai végzettség – 1 állás;
4. szakképzetlen munkás, I. fokozat – közép- és/vagy általános iskolai végzett-

ség – 1 állás.

A szakmunkás (lakatos) – I. fokozat – állás esetében a sajátos követelmények
Hogy részt vehessenek a Maros Megyei Tanács szakapparátusa keretében, a Műszaki
Igazgatóság – adminisztratív-beavatkozási osztályon, I. fokozatú szakmunkás (gépla-
katos), betöltetlen szerződéses állás elfoglalására szervezett versenyvizsgán, a je-
lentkezők halmozottan meg kell feleljenek a következő sajátos követelményeknek:
– középiskolát és/vagy általános iskolát végzettek legyenek;
– lakatos szakképesítő tanfolyam;
– szakmai régiség minimum 9 év;
– műszaki-szervezési ismeretek és adottságok.

A szakmunkás (aszfaltozó/útburkoló) – III. fokozat – állás esetében a sajátos kö-
vetelmények
Hogy részt vehessenek a Maros Megyei Tanács szakapparátusa keretében, a Műszaki
Igazgatóság – adminisztratív-beavatkozási osztályon a III. fokozatú szakmunkás (asz-
faltozó/útburkoló) betöltetlen szerződéses állás elfoglalására szervezett verseny-
vizsgán, a jelentkezők halmozottan meg kell feleljenek a következő sajátos
követelményeknek:
– középiskolai és/vagy általános iskolai tanulmányok;
– aszfaltozó/útburkoló szakképesítői tanfolyam;
– szakmai régiség minimum 3 év;
– műszaki-szervezési ismeretek és adottságok.

A szakmunkás (kőműves/vasbetonszerelő) – III. fokozat – állás esetében a sajátos
követelmények
Hogy részt vehessenek a Maros Megyei Tanács a szakapparátusa keretében a Műszaki
Igazgatóság – adminisztratív-beavatkozási osztályon a III. fokozatú szakmunkás (kő-
műves/vasbetonszerelő) betöltetlen szerződéses állás elfoglalására szervezett ver-
senyvizsgán, a jelentkezők halmozottan meg kell feleljenek a következő sajátos
követelményeknek:
– közép- és/vagy általános iskolai tanulmányok;
– kőműves/vasbetonszerelő szakképesítői tanfolyam;
– szakmai régiség minimum 3 év;
– műszaki-szervezési ismeretek és adottságok.

A szakképzetlen munkás – I. fokozat – állás esetében a sajátos követelmények
Hogy részt vehessenek a Maros Megyei Tanács szakapparátusa keretében, a Műszaki
Igazgatóság – adminisztratív-beavatkozási osztályon az I. fokozatú szakképzetlen
munkás betöltetlen szerződéses állás elfoglalására szervezett versenyvizsgán, a je-
lentkezők halmozottan meg kell feleljenek a következő sajátos követelményeknek:
– közép- és/vagy általános iskolai tanulmányok;
– munkarégiség minimum 3 év;
– műszaki-szervezési ismeretek és adottságok.

A versenyvizsga menetei:
A fenti állásokra a versenyvizsga gyakorlati próbából és interjúból áll.
A versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti
székhelyén kerül sor:
A gyakorlati próba 2019. 06. 24-én 14 órától lesz, a vizsgáztatóbizottság által meg-
határozott terv alapján, amely a következő értékelési kritériumokat tartja szem
előtt:
a) alkalmazkodóképesség;
b) problémás helyzetekben való helytállás;
c) a munka kivitelezésében való jártasság, hozzáértés;
d) kommunikációs készség;
e) a gyakorlati próba lebonyolításához elkülönített források kezelésének képessége.
Az interjú az írásbeli/gyakorlati próba után legtöbb 4 munkanappal lesz.
Az állásinterjú dátumát, időpontját és helyét az írásbeli/gyakorlati próba eredmé-
nyeinek a kifüggesztésével egy időben fogják közölni.
Az iratok benyújthatók: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz., 61-es iroda, Kutasi Me-
linda, a humánerőforrás-osztály tanácsadója, telefon: 0265/263-211, 1234-es mel-
lék, fax: 0372-651-236, e-mail: kutasi.melinda@cjmures.ro.
A beiratkozáshoz szükséges iratokat az álláshirdetés Románia Hivatalos Közlönyének
III. részében való megjelenésétől számított 10 munkanapon belül lehet benyújtani.

Az ELNÖK nevében Paul Cosma
Szász Zoltán-Tibor JEGYZŐ

megyemenedzser

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe  –program: 5-
13 és 13-21 óra között (fizetés 2100 lej), vagy csak középen, 6-14, il-
letve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a
pékségbe (fizetés 2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fi-
zetés 1800 lej) és  3. fokozatú (gradul 3) BETEGNYUGDÍJASOKAT.
Érdeklődni  hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám
alatt. (63675-I)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatoló-
gia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neuro-
lógia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia;
immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.:
0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November
7.). (63639-I)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT.
ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT alkalmaz. Tel. 0734-123-877.
(21268-I)
FELVESZÜNK ügyes kezű FIATAL HÖLGYEKET a jeddi termelőbe.
Tel. 0745-520-408. (21224-I)
Becsületes vagy, aki megbecsüli a stabil munkahelyet? Csatlakozz a
RENANIA TRADE logisztikai csapatához RAKTÁROSI munka-
körbe. Ha pályakezdő vagy, vagy tapasztalatlan e téren, betanítunk lé-
pésről lépésre. Ajánlatunk: képzés a munkahelyen, egy modern
logisztikai program használatának elsajátítása, munkaszerződés meg-
határozatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési
jegyek. Munkaidő: hétfőtől péntekig. Az érdekeltek küldjék el önélet-
rajzukat a https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a
0372-759-230-as telefonszámon. (63709)
ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása:
feldolgozza a vizuális információkat számítógépen, a képet pedig ki-
nyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése;
a nyomtatás előkészítése és elvégzése; a nyomtatott anyagok tárolása,
csomagolása és előkészítése szállításra; információs támogatást nyújt
az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése.
Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-ke-
zelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség, fele-
lősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és a
szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég hon-
lapjának álláshirdető oldalára: https://www.renania.ro/cariere/, vagy a
cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám.
Tel. 0265/264-656. (63709)
A marosvásárhelyi székhelyű INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG
NEHÉZGÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), valamint AUTÓVIL-
LAMOSSÁGI SZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@in-
reco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják.
Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet. (63699-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉ-
SZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös mun-
kabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21264)
ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT. Előnyös munkabér, étkezési
jegyek. Tel. 0741-215-738. (21264)
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT (expert contabil) alkalmazunk. Ér-
deklődni a 0723-244-200 telefonszámon lehet. (sz.-I)
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A Marosvásárhelyi 
Transilvania Repülőtér

június 5-én 12 órakor a székhelyén közvitára várja a kö-
zönséget. Téma: a repülőtéri zaj mérséklésére vonat-
kozó terv, amely  A reptéri zaj megelőzése és
csökkentése című akcióterv része. 



ADÁSVÉTEL

ELADÓ a Bözödi-tó partján 14 ár

(1400 m2) telek. Tel. 0741-394-699.

(3/2725-I)

ELADÓK 40 kg-os süldők. Tel. 0740-463-

935. (1/2901)

ELADÓK: tárcsás kasza, krumplikidobó,

döngölőbéka, földfúró. Tel. 0745-404-666.

(9/2910)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat. Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

214-586. (9/2834)

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,

padló- és falicsemperakást garanciával.

Tel. 0746-552-473. (6/2875)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést

bármilyen anyagból, csatornajavítást,

hőszigetelést, festést és bármilyen más

javítást. 30 év garancia az anyagra. 15%

kedvezmény a nyugdíjasoknak. A

felmérés ingyenes.  Tel. 0740-499-712,

Marcel úr. (13/2744)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (21159-I)

GYORSHITELEK. Tel. 0762-561-

052. (16/2864-I)

VÁLLALOK bádogosmunkát, sze-

métleöntő készítését tömbházaknál,

bármilyen tetőjavítást stb. Tel. 0771-705-

441. (6/2831)

VÁLLALOK tetőfedést, tetőjavítást,

bádogosmunkát, festést. Tel. 0737-

364-290. (4/2543-I)

10% KEDVEZMÉNNYEL vállalok

tetőfedést, külső-belső munkát, bármilyen

kisebb javítást. Tel. 0744-227-906, Misi.

(9/2817)

VÁLLALUNK háztetőkészítést, -javí-

tást (lemezből és cserépből) és bár-

milyen kicsi javítást stb. Tel.

0745-680-818. (2/2902-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
szeretett gyermekünkre, 
GOMBOS RÓBERTRE  halálának
10. évfordulóján, aki 43 éves ko-
rában hosszas betegség után el-
távozott az élők sorából. Örök
emlékét őrzi édesanyja, Olga és
édesapja, Sanyi. Nyugodj béké-
ben, szeretett gyermekünk, Ro-
bika. (1/2882)

Szomorú szívvel emlékezünk
szeretett testvérünkre, GOMBOS
RÓBERTRE, aki 43 éves korában
hosszas betegség után eltávozott
közülünk. Örök emlékét őrzi
húga, Rita és családja, húga, Ol-
gica és családja. Nyugodj béké-
ben, szeretett testvérünk, Robika.
(1/2882)

Fájó szívvel emlékezünk május

29-én PÁNTI LÁSZLÓRA halálá-

nak hetedik évfordulóján. Szép

emlékét szeretettel őrizzük. Sze-

rettei. (4/2873-I)

„Angyalként jössz hozzánk,

éjjel csillagként ragyogsz.

Igaz, nem látunk, de tudjuk,

fentről mindig ránk mosolyogsz.

Lelked örök nyugalmat talált,

ezernyi csillag vigyáz már rád.

Nyugodj csendesen, álmod

békés legyen,

találd meg az örök boldogságot

odafenn.”

A búcsú nélküli elválás fájó emlé-

kével gondolunk életünk legszo-

morúbb napjára CZEGŐ ILDIKÓ

halálának negyedik évfordulóján.

„Örökké él, akit szerettek,

Sohasem szűnik meg lelkünk

gyásza érted.”

Akik szerették és ismerték, gon-

doljanak rá kegyelettel. Szerettei.

(8/2891)

Minden évben eljön a nap, amely

szívünkben fájó emlék maradt.

Üres, hideg nélküled otthonunk,

nincs kivel megosszuk örömünk

és bánatunk. Veled együtt volt

teljes az életünk, hogy elmentél,

magaddal vitted örömünk.

Szomorú szívvel emlékezünk

KUCSVÁN GÉZÁRA május 29-én,

amikor 5 éve eltávozott közülünk.

Nyugodjál békében! Emlékét

őrzik szerettei. (11/2894-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett 

MATHIA MIHAIL 
(Misi) 

a számológépgyár volt mérnöke 
hosszú szenvedés után eltávo-
zott közülünk. Temetése május
29-én, szerdán 14 órakor lesz a
marosvásárhelyi római katolikus
temetőben. Isten nyugtassa bé-
kében! 
Búcsúzik tőle bánatos nagynénje
és unokatestvérei. (11/2912-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
testvér, anyós, anyatárs, rokon
és jó szomszéd, 

özv. KOVÁCS JÓZSEFNÉ 
született BÁLINT IRMA 
az IRA volt dolgozója 

2019. május 26-án életének 84.
évében csendesen megpihent.
Temetése 2019. május 29-én 13
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Fájó szívvel
búcsúzik tőle lánya, Ildikó és
családja. 

Nyugodjon békében! (3/2903)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, nagymama,
sógornő, nagynéni és rokon, a
szászrégeni születésű 

özv. SZEDLÁCSEK IRÉNKE 
született SZABÓ IRÉNKE 

2019. május 27-én életének 91.
évében csendesen megpihent.
Temetése 2019. május 30-án 14
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (17/2920-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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„Múlnak az üres, magányos
évek,
Elkopik a megfakult 
gyászunk,
De hiányod kegyetlen 
fájdalma
Nem múlik el soha.”
Mély fájdalommal, egy életre
összetört szívvel emlékezünk
május 29-én szeretett fér-
jemre, édesapára, kedves
gyermekre, testvérre, rokonra
és igaz, jó barátra, az 59 éves korában elhunyt 
BERECZKY TIBORRA halálának harmadik évfordulóján.
„Nem halt meg Ő,
még mindig él nekem,
csak messze távozott,
hol meg nem érinthetem.”
Mosolyod, jóságod, vidámságod, önzetlen szereteted örökké
velünk marad. Nyugodjál békében, drága lélek! 
Gyászoló szeretteid. (13/2896)

BÁLINTH ZOLTÁN TIBOR
(1972–2003)

tragikus motorbalesetének 16. évfordulójára.
„Ne sírj, Anya… egyszer hazamegyek,
ne sírj, Anya… most még nem mehetek,
elvették tőlünk a legszebb éveket,
látni akartam, ahogy megöregszel,
ne sírj, Anya, egyszer majd velem leszel.
…A fényképem ott van veled,
nézz rá, tudom, hogy őrzöd azt,
ami belőlem ott maradt.
Szeretnélek hosszan ölelni,
és egyszer évek múltán hozzád hazatérni.”
Özvegy édesanyja, Erzsike.

*
„Rövid az élet, futnak az évek,
nem tudjuk, melyik mit ígér.
Melyik lesz könnyes, melyik lesz könnyebb,
hogy jó vagy rossz, ha véget ér.”
Égi motoros, menj hát utadra, szabad lettél, mint a madár…
Testvére, Csaba, kisfia, Erik. 

*
„Az életünk így múlik el, s ha jön a nap, hogy
Menni kell, elhal szavunk, elhal dalunk,
Megszülettünk, hát meghalunk…
De amíg vagyunk, emlékezünk.”

Ibi keresztmama.
*

Nyugodj békében, mindig velünk leszel! (14/2887-I)

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak STELI 

(született Pálfi) ANNAMÁRIA, volt osztálytársunk elhunyta alkalmából.

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas líceumban 1962-ben végzett XI. B

osztály volt diákjai. (5/2985-I)

Kaland7 a nyári vakációban
Az Outward Bound Romania kalandtábort szervez a nyári
vakációban, 2019. június 28. és július 4. között, 13-15 éves gyerekek
számára. A Kaland7  nevű táborban a szellemi és fizikai határokat
tágíthatják a résztvevők, olyan tevékenységek által, amelyek az
önbizalmat, a másokba vetett bizalmat  és a szociális készségeket
fejlesztik. A táborban való részvétel igen jó lehetőség a román nyelv
gyakorlására is, mivel  az ország összes régiójából lesznek
jelentkezők.
Érdeklődni és iratkozni az info@outwardbound.ro címen vagy a
0769-224-290-es telefonszámon. Határidő: 2019. június 18. (sz-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
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A Surub Trade Kft. dinamikusan fejlődő nagykereskedelmi üz-
letágába keres 

raktári munkatársat

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

Elvárásaink: 
– a román nyelv 

alapfokú ismerete 
– legalább 8 osztály
– figyelmesség
– megbízhatóság
– pontosság

Amit nyújtunk:
– kiemelkedő bérezés 
– munkaprogram: H-P, 8-17
– dinamikus, lendületes 

csapatban való munkavégzés
– stabil háttér, hosszú távú 

perspektíva 

2019 TUNÉZIA
Repülővel Kolozsvárról, 

minden illetékkel

Üdülés: 
Mahdia, 

Monastir, 
Sousse, 

Port el 
Kantaoui

2019. május 8. 
– október 6., 

minden szerdán

434 euró / fő ártól,
előfoglalási 

kedvezménnyel, 
4* szálloda, 

all inclusive ellátással


