2018. április 11., szerda
LXX. évfolyam
80. (19865.) sz.
Ára: 2 lej
(előfizetőknek 1,13 lej)

Bővítik a termékskálát

Terjeszkedik a nyárádandrásfalvi tejfeldolgozó

Székesfehérváron
is gyűjtöttek
a templomra

Múlt szombaton rendezték meg Székesfeherváron a III. székely bált. Juhász László szervező, a bál
házigazdája néhány héttel ezelőtt
megkereste a Bözödújfaluért Egyesületet és Erdőszentgyörgy önkormányzatát azzal, hogy a bál bevételéből a
bözödújfalusi Összetartozás templomának felépítését is támogatnák.

____________2.
Keményebb volt-e
a szív a keréknél?

Egy emberről szól, egy el nem fogadott, nehéz gyerekkorból érkező és a
későbbiekben zavaros elméjű költőről,
akinek zsenialitását csak a halála után
értette meg a világ.

____________5.
2020-ig be kell
fejezni
a kataszterezést

Nagy beruházás van folyamatban a nyárádandrásfalvi tejfeldolgozó üzem háza
táján. Új, tágasabb helyszínre költöztetik a termelést, performans berendezéseket
vásároltak,
amelyeknek
köszönhetően egyszerűbbé válik a
munkafolyamat, és bővül a termékskála. A tejfeldolgozó közel háromszáz
nyárádmenti gazdától naponta 13 ezer
liter tejet gyűjt össze, az ebből előállított termékek az ország minden részében megtalálhatók a nagyáruházak
polcain.

Menyhárt Borbála

Az andrásfalvi tejfeldolgozó eredetileg családi vállalkozásként indult, ám az évek során
jócskán kinőtte magát, jelenleg 38 környékbelinek ad munkát, hetente több tonna sajtot állít
elő. A tulajdonos, Csizmadia György és családja
folyamatosan fejleszti a vállalkozást, az évek
során több ízben korszerűsítették a termelési folyamatot, és egyre bővült a Gabriella nevű termékcsalád. Ízletes, adalékanyag-mentes
tejtermékeik mára már az ország minden részében megtalálhatók a nagy üzletláncok polcain,
a sajt nagy részét a bukaresti bevásárlóközpontokban értékesítik.
A vállalkozás vezetője elmondta, az üzemben
helyszűkével küszködtek, ugyanis egykor a tej-

Fotó: Nagy Tibor

gyárat nem erre a kapacitásra tervezték. Kezdetben ezer literrel számoltak, azzal a mennyiséggel, amit a saját állataik biztosítottak, viszont
az évek során egyre nőtt a tejmennyiség, ma
már 13 ezer liter tejet gyűjtenek be a nyárádmenti gazdáktól, és számításaik szerint májusban húszezerre nő ez a szám.
A jelenlegi üzem mögött felépített kétszintes
épületbe pár hónapon belül átköltöztetik a termelést. Korszerű gépeket vásároltak, amelyeknek a beszerelésén ottjártunkkor már dolgoztak
a munkások. Az újonnan vásárolt berendezések között van pasztőröző, fölöző,
(Folytatás a 4. oldalon)

Az Európai Unió 2020-ig adott türelmi
időt arra, hogy Romániában befejeződjön a számítógépes kataszterezés,
ezért a hatóságok megtesznek mindent, hogy beilleszkedjenek a határidőbe. Ezt túl lehet ugyan lépni, de
azok a gazdák, akiknek nem térképezték fel területét, nem kapnak támogatást.

____________6.
A Maros KK nélkül
folytatódik
a bajnokság

A sportág marosvásárhelyi kedvelői
számára talán nehezen megemészthető, de folytatódik a férfikosárlabdabajnokság, azonban a város csapata
már nem vesz részt a küzdelmekben.

____________9.

Halasztott káosz

Benedek István

Nem kis cirkusz keveredett az év elején a fiskális forradalom nyomán a különböző formanyomtatványok
margóján. A botrányt enyhítendő, kidolgoztak egy egységes nyomtatványt a független tevékenységekből is jövedelemhez jutó adófizetők sarcainak bejelentésére,
amit július közepéig kell leadjon a mintegy milliónyi
érintett személy. Eddig úgy tűnik, a káosz csak halasztódik, megoldására szándék sincs. Vagy ész.
A pénzügyminiszter ennek kapcsán március végén jelentette be, hogy az egységes nyilatkozatot majd online
is be lehet nyújtani. Azt ígérte, május közepétől ez már
elérhető lesz a virtuális térben, az ehhez szükséges azonosítót és jelszót postán küldik ki az érintetteknek. Ez
tévéképernyőn elszavalva nagyon hangzatos, csak a valóság másképp működik, mint azt általában keservesen
tapasztaljuk. Hogy a kormánynak halvány szándéka
sincs az ügyet ésszel rendezni, arra a minap már a területet ismerő szakértők hívták fel a figyelmet. Az elektronikus kifizetések terén érintett szereplők
szakegyesülete szerint, amelyik állami szerveket és privát vállalkozókat egyaránt magába foglal, ezt a nyomtatványt lehetne kezelni a bankkártyás adófizetésre most
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 43 perckor,
lenyugszik
20 óra 4 perckor.
Az év 101. napja,
hátravan 264 nap.

Ma LEÓ, SZANISZLÓ,
holnap GYULA napja.
GYULA: bolgár-török eredetű
méltóságnévből lett régi magyar személynév, amelyhez
később a Julius személynév
magyar megfelelése is kapcsolódott.

IDŐJÁRÁS

Változó égbolt

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. április 10.

1 EUR

4,6605

100 HUF

1,4959

1 USD

Hőmérséklet:
max. 230C
min. 90C

1 g ARANY

3,7824
162,3440

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Takarítsuk ki együtt a Maros-partot!

Április 22-én, vasárnap, a Föld napján 11 órától a komp
előtt várják a szervezők a Maros-part-takarításba bekapcsolódni akarókat. Tavaly a Marosvásárhelyi Rádió kezdeményezésére nagyszabású takarítási akcióra került sor
Marosvásárhelyen és Marosszentgyörgyön a Maros komp
és a volt hétfák közötti szakaszán. A partról néhány óra
alatt több tíz tonna szemét gyűlt össze. A figyelemfelkeltő
akciót az idén megismétlik. A szervezők biztosítják a munkavédelmi kesztyűket és a szemeteszsákokat, valamint az
összegyűjtött hulladék elszállítását. A rendezvényt több
médiaszolgáltató, magáncég, civil szervezet és közhivatal
is támogatja, köztük a Népújság.

Jogi tanácsadás

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

Terápia szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány május 7–18. között a magyarózdi terápiás otthonban rövid terápiás programot szervez
szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt
életmódjukon. Május 2-áig lehet jelentkezni. Bővebb információ az alapítvány központi irodáján és/vagy a 0265-254460-as telefonszámon.

Kirándulás Borszékre

Az Erdélyi Magyar Baloldal április 21-én kirándulást szervez Borszékre, ahol egyebek melett meglátogatják a
Medve-barlangot is, hazafelé a Basa vendéglőben lesz az
ebéd. Érdeklődni a szervezet Dózsa György utca 9. szám
alatti székhelyén (I. emelet) vagy a 0744-928-299-es telefonszámon hétfőtől csütörtökig 9-11 óra között.

Önkénteseket keresnek a Critical
Massra

A Critical Mass kerékpáros megmozdulást szervezők gyermekprogramok vezetéséhez önkénteseket keresnek az
április 15-én, vasárnap tartandó eseményre. Érdeklődni,
jelentkezni a 0748-397-533-as telefonszámon és az
imecshunor@gmail.com e-mail-címen lehet. Jelentkezési
határidő: április 13-a, péntek, 12 óra.
Hírszerkesztő: Vajda György
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25 éves
az Outward Bound

Az idén ünnepli fennállása 25. évfordulóját az Outward
Bond Társaság az Ifjúságért. A jubileum alkalmából több
rendezvény is lesz. Április 9–12. között Szovátán az Outward Bound igazgatók nemzetközi ülésén 25 tagország
vezetője vesz részt.

A jelentősége a szervezet életében az, hogy itt döntenek a következő évek stratégiájáról. Április 12-14. között ugyancsak Szovátán
az Outward Bound International soros ülését tartják, amelyen a szervezet igazgatótanácsa és tanácsadó testületének tagjai vesznek részt.
A nyilvános, fogadással egybekötött gálaműsor április 13-án pénteken 18 órakor kezdődik a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében.
Erre a rendezvényre várják mindazokat, akik az elmúlt 25 év során
kapcsolatban álltak az Outward Bounddal. Felszólalnak majd a külföldi vendégek, a célcsoportok résztvevői, hivatalosságok.

Egyre több a támogató, de még messze a cél

Székesfehérváron is gyűjtöttek a templomra
váinak is. Idén is három kedvezményezettje van a kezdeményezésnek: a Kárpátaljai Református Egyházkerület
idősotthona, a székesfehérvári alap- és
középfokú iskolák (ezek könyvtáraiba
Erdéllyel és Trianonnal kapcsolatos
könyveket vásárolnak) és a bözödújfalusi Összetartozás templomának felépítéséhez is hozzájárulnak. A
jótékonysági esten köszöntőt mondott
Vargha Tamás országgyűlési képviselő, a bál fővédnöke, Cser-Palkovics
András, Székesfehérvár polgármestere, a rendezvény védnöke és Juhász
László házigazda, önkormányzati képviselő. Műsorvezető Berecz István
aranysarkantyús táncos volt, a műsorban anyaországi, felvidéki és erdélyi
fellépők színvonalas táncos-zenés produkciókat mutattak be.
Köszönetet mondtak
Az eseményen Erdőszentgyörgy is
képviseltette magát, Csibi Attila Zoltán

polgármester mellett Sükösd Árpád, a
Bözödújfaluért Egyesület alelnöke is
jelen volt, továbbá helyiek színesítették a bál programját, bözödi népdalokkal és néptáncokkal szórakoztatták a
nagyérdeműt. A fellépők között voltak
Gligor Róbert László
Kincses Olga, Tőkés Lóránt, Barabás
Hunor néptáncosok és Lőrincz Hortenzia néptáncművész, a talpalávalót
Múlt szombaton rendezték meg
Dresh Mihály Liszt Ferenc-díjas zeneSzékesfeherváron a III. székely bált.
művész húzta.
Juhász László szervező, a bál házigazCsibi Attila Zoltán szerint „jóleső
dája néhány héttel ezelőtt megkereste
érzés látni, hogy templomépítési töreka Bözödújfaluért Egyesületet és Erdővésünket ilyen messziről is támogatszentgyörgy önkormányzatát azzal,
ják, és hogy egy karitatív bál
hogy a bál bevételéből a bözödújfalusi
szervezőcsoportja ránk gondolt. NagyÖsszetartozás templomának felépítését
szerű estélyen vettünk részt, remek
is támogatnák.
programokkal, színvonalas műsorral.
A Szent István Hitoktatási és MűveEzúton is köszönetet mondok a
lődési Házban tartott bálon a közélet,
magam és a Bözödújfaluért Egyesület
a vállalati szektor és a civil szféra szenevében Juhász László szervezőnek
replői is részt vettek. Az eddigi gyűjezért a lehetőségért”.
tések bevételéből kétszer jutott
Szentegyházának, de Böjte Csaba árEl kellene kezdeni a munkát
Még nem tudni pontosan, mekkora összeget
utalnak át a bál bevételéből
a bözödújfalusi templom
építésére, az összesítés folyamatban van. A templomépítést ugyan sokan
felkarolták, de még mindig
jelentős összeg hiányzik,
amit a továbbiakban is
megpróbál a Bözödújfaluért Egyesület különböző
adománygyűjtési módokon
és lehetőségeken keresztül
összegyűjteni. A szervezet
továbbra is várja a támogatást, hisz hamarosan el kell
kezdeni az alapozást, mivel
a tó vízszintje jelentősen
megnőtt a csapadékos tavasz miatt – áll az erdős z e n t g y ö r g y i
önkormányzat által közreCsibi Attila polgármester köszönetét fejezte ki, amiért a szervezők a templomépítést is támogatják
Fotó: Molnár Artúr/ÖKKFehérvár adott sajtóközleményben.
A múlt hét végén a székely
bálon gyűjtöttek adományt Székesfehérváron, ebből a bözödújfalusi Összetartozás templomára is jut.

RENDEZVÉNYEK

A közművelődés napjára

Április 12-én, csütörtökön 18 órától a marosszentgyörgyi
római katolikus egyházközség tanácstermében az erdélyi
magyar közművelődés napja alkalmából tartanak ünnepi
műsort, amelyen az EMKE országos elnöksége elismerő
oklevelet adományoz Sófalvi Szabolcs polgármesternek.
Ünnepi beszédet tart dr. Ábrám Zoltán, az EMKE országos alelnöke, laudációt mond Baricz Lajos plébános-költő.

Beszélgessünk hatékonyan!

Április 13-án 17.30-tól a marosvásárhelyi Bernády Házban a Női Akadémia meghívottjaként dr. Gyéresi Júlia, a

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa Az
egyéni teljesítőképesség fejlesztése erőszakmentes, bizalomébresztő kommunikációval címmel tart önismereti és
beszédtechnikai előadást és gyakorlati bemutatót.

Dr. Pongrácz Antalra emlékeznek

Április 14-én, szombaton 9 órától a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem sportcsarnokában a Dr.
Pongrácz Antal Egyesület emlékversennyel tiszteleg a
2007-ben elhunyt elismert fogorvos, egyetemi tanár és kimagasló eredményeket elért sportoló előtt. Dr. Pongrácz
Antalnak, a marosvásárhelyi Egyetemi Sportklub vívószakosztálya elnökeként meghatározó szerepe volt a fiatal, tehetséges amatőr sportolók képzésében, a
versenyeken való részvételük támogatásában.
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Románia nem mintaállam a kisebbségvédelemben

Az Európa Tanács (ET) elmarasztaló jelentése megerősítette az
RMDSZ álláspontját, miszerint
Románia nem mintaállam a kisebbségi közösségek védelmének
tekintetében – hangoztatta Kelemen Hunor, miután az ET miniszteri bizottsága számos ajánlást
meg
Románia
fogalmazott
számra a kisebbségi jogok bővítése érdekében.

Az RMDSZ elnökének reagálását a
szövetség pénteki hírlevele idézte.
„A kisebbségi kérdés koránt sincs rendezve, bár a román diplomácia mindent
megtesz azért, hogy a nemzetközi döntéshozókat félretájékoztassa. Ködösítés
helyett párbeszédet kérünk, burkolt magyarellenesség helyett pedig kölcsönös
tiszteletet várunk el” – mondta az
RMDSZ elnöke.
A közlemény szerint az RMDSZ üdvözli az ET miniszteri bizottságának a
Kisebbségi vagy Regionális Nyelvek
Európai Chartája kapcsán elfogadott
ajánlásait, amelyek Kelemen Hunor szerint igazolták: a romániai magyarok nem
„emberfeletti tettek” valóra váltását
kérik, csak olyasmit, ami nem csorbítja
a románok jogait és amit nemzetközi
szakértők is javasoltak.
Emlékeztetett: az ellenzéki pártok
képviselőiből tavaly nyáron azt követően tört ki magyarellenesség, hogy az

RMDSZ a magyar közösség valós és
jogos elvárásainak megfelelően a helyi
közigazgatási törvény módosítását, az
anyanyelv-használati küszöb tíz százalékra csökkentését és a nemzeti szimbólumok szabadon használatát javasolta.
Ez pedig egybecseng azzal, amit mostani jelentésében az ET is sürget – mutat
rá az RMDSZ közleménye.
Az ET egyebek mellett a romániai kisebbségi nyelvek hivatalos használatászélesítését
szorgalmazta
nak
csütörtökön közzétett jelentésében.
Az RMDSZ közleménye szerint a jelentésben nemcsak a romániai hatóságok
több mint kétéves késéssel benyújtott értékelése szerepel, hanem a kisebbségeket képviselő szervezetek tapasztalatait
is figyelembe vették. Az ET megállapította: Romániának nem sikerült átültetni
a gyakorlatba a nyelvi chartában szereplő előírásokat, éppen ezért a miniszteri tanács ajánlásokat fogalmazott meg.
Ezek közül egyet már az előző ciklusban
is javasoltak, azt, hogy csökkenteni kell
Romániában a jelenlegi 20 százalékos
anyanyelv-használati küszöböt.
A jelentés szorgalmazza ugyanakkor
a jelentős számú magyar közösség által
lakott településeken a magyar nyelvű utcanévtáblák kihelyezését, illetve bátoa
hatóságokat,
hogy
a
rítja
tömegközlekedésben használt jelzéseket, formanyomtatványokat és közér-

dekű információkat is jelentessék meg
magyar nyelven.
Az ET szakértői aggasztónak találják
az igazságszolgáltatási rendszerben tapasztalható hiányosságokat, szerintük a
román hatóságoknak lehetővé kell tenniük, hogy az érintettek anyanyelvükön
nyújthassanak be dokumentációt, illetve
joguk van tolmácsot is igényelni, de tisztázniuk kell a hatóságoknak, hogy ez a
költség kit terhel. A testület szerint ezekről a lehetőségekről szélesebb körben,
hatékonyabban kell tájékoztatni az érintetteket.
Ami az oktatást illeti, úgy értékelik,
az országban élő kisebbségek történelmét és kultúráját kötelező módon kellene oktassák, hogy a többség is
megismerhesse azt. A magyar nyelvű
média kapcsán azt javasolják, hogy a
román hatóságok alapítsanak magyar
nyelvű köztelevíziós csatornát, növeljék
a magyar nyelvű műsorok számát, illetve támogassák a magyar nyelvű újságírók és egyéb médiában dolgozók
képzését.
Ami a fogyasztók védelmét illeti, az
ET szakértői szerint a román hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy magyar nyelvű leírással is ellássák a boltok
polcain található termékeket – sorolta az
RMDSZ közleménye strasbourgi székhelyű szervezetnek a romániai magyarságot érintő megállapításait. (MTI)

bűnszövetkezet létrehozásával és működtetésével gyanúsított román állampolgárt
vettek
őrizetbe,
egy
bűnsegédlettel gyanúsított tizediket
pedig hatósági felügyelet alá helyeztek.
A vádhatóság szerint alapos a gyanú,
hogy az Ahmed Kan Szaíd pakisztáni és
Timis Istrate román állampolgár által
megszervezett, legalább 15 tagú bűnszövetkezet tavaly februártól nyár elejéig
számos esetben juttatott át – vagy kísérelt meg átjuttatni – Bulgáriából, Szerbiából vagy Ciprusról érkező illegális
bevándorlókat a román-magyar határon,
azzal a céllal, hogy Ausztrián keresztül
Németországba, Olaszországba vagy
Szlovéniába juttassák őket.
A DIICOT hat, tavaly márciustól
május végéig Ausztriában, Magyarországon, illetve Romániában feltartóztatott csoportot említ meg, amelyeknek az
útját a most lebuktatott embercsempészbanda szervezte. A legnagyobb „szállít-

mányt” tavaly április 21-én a nagylaki
román-magyar autópálya határátkelőn
leplezték le a hatóságok.
Akkor egy Magyarországra tartó
román rendszámú teherautó rakterében
111, Romániában már regisztrált menedékkérő próbált illegálisan átjutni a
román-magyar határon. A rakomány nélküli teherautót egy 40 éves román állampolgár vezette, aki kihallgatása során azt
állította, fogalma sincs arról, hogy kerültek a migránsok a járműre, de útja során
több kamionparkolóban is megállt.
A DIICOT közleménye megemlíti,
hogy a gyanú szerint az embercsempészek több, a nagylaki átkelőnél dolgozó
határrendészt is megvesztegettek, hogy
szemet hunyjanak, amikor illegális migránsokat juttattak át a határon, de a közleményből nem derül ki, hogy
határrendészek is vannak-e az őrizetbe
vett kilenc gyanúsított között. (MTI)

halálesetet jelent. Violeta Bulc, a bizottság közlekedési ügyekért felelős tagja
brüsszeli sajtótájékoztatóján elmondta,
noha a tendencia biztató, nagy kihívást
jelent az EU azon célkitűzésének teljesítése, hogy 2010 és 2020 között a felére
csökkenjen a halálos kimenetelű közúti
balesetek száma. A halálos balesetek
mellett a becslések szerint tavaly 135
ezren szenvedtek súlyos sérülést közúti
balesetben, akiknek jelentős része veszélyeztetett úthasználó, gyalogos, kerékpáros vagy motoros volt. A halálos
kimenetelű és a sérüléssel járó közúti
balesetek az áldozatokon kívül a társadalom egészét is érintik. Ellátásuk becsült költsége mintegy 120 milliárd euró
évente – emelte ki.
Az uniós bizottság jelentése szerint az

egymillió európai lakosra átlagosan jutó
49 halálos kimenetelű közúti balesetet
tekintve Európa útjai 2017-ben is meszsze a legbiztonságosabbak voltak a világon. Az Európai Unión belül egymillió
lakosra kivetítve 2017-ben Svédország
(25 haláleset), az Egyesült Királyság
(27), Hollandia (31) és Dánia (32) számolt be a legkedvezőbb számadatokról.
A bejelentett adatok szerint 2016-hoz
képest Észtországban (32 százalékkal)
és Szlovéniában (20 százalékkal) csökkent a legnagyobb mértékben a közúti
halálesetek száma. Emellett 2017-ben
tovább csökkent a különbség a tagállamok között, mindössze két tagállam,
Románia és Bulgária regisztrált egymillió lakosra vetítve 80-nál több halálesetet. (MTI)

korábbi rekordértéknél 2,4 százalékkal
kevesebb, összesen 75,7 milliárd euró
segítséget nyújtott más országoknak,
ami a tagállamok összesített bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 0,5 százalékát
tette ki. Az uniós tagállamok 2005-ben
azt vállalták, hogy tíz éven belül a GNI
0,7 százalékára emelik az általuk fizetett
ODA arányát, ezt azonban mindössze
négy ország – Dánia, Luxemburg, NagyBritannia és Svédország – teljesítette.
Bruttó nemzeti jövedelméhez viszonyítva öt ország növelte tavaly segélye-

zési tevékenységét, miközben az arány
kilenc államban stagnált, míg 14-ben
romlott. Abszolút értéken viszont 12 tagállam összesen 2,4 milliárd euróval emelte
az általa nyújtott nemzetközi segélyt, míg
15 másik 3,4 milliárd euróval csökkentette. „Határozottan aggaszt az EU hivatalos fejlesztési támogatásának csökkenése.
A fenntartható fejlődéshez tartós kollektív
erőfeszítésekre van szükség. Tudjuk, hogy
többet kell tennünk” – mondta Neven Mimica nemzetközi együttműködésért és fejlesztésért felelős uniós biztos. (MTI)

Embercsempészeket vett őrizetbe a DIICOT

A román, osztrák és szlovén hatóságok együttműködése nyomán
bűnszövetkezetbe tömörült, határrendészeket megvesztegető
embercsempészeket vettek őrizetbe Romániában – erősítette
meg kedden a romániai szervezett bűnözés és terrorizmus elleni
ügyészség (DIICOT).

A bűnszövetkezet leleplezését előzőleg az európai uniós tagországok közti
ügyészségi együttműködést koordináló
szervezet (Eurojust) is bejelentette, hozzátéve, hogy az általa és a rendőrségi
együttműködést irányító Europol által
összehangolt nemzetközi akcióban
Ausztria területén öt házkutatást végeztek és előzetes letartóztatásba helyeztek
egy pakisztáni gyanúsítottat.
A DIICOT közlése szerint hétfőn 18
– Máramaros, Bihar, Arad és Temes megyei – helyszínen végeztek házkutatást,
és kilenc embercsempészéssel, illetve

Csökkent a halálos közúti balesetek száma Európában

Noha a 2017-es statisztikák 2
százalékos, javuló tendenciát mutatnak, további erőfeszítésekre
van szükség az Európai Unió azon
célkitűzésének megvalósításához,
hogy a halálos kimenetelű közúti
balesetek száma a jelenlegi adatok felére csökkenjen – közölte az
Európai Bizottság kedden.

A tájékoztatás szerint a közúti közlekedésbiztonsági statisztikák alapján
2017-ben 25 300-an vesztették életüket
Európa útjain, amely azt mutatja, hogy
két egymást követő évben is háromszázzal kevesebben haltak meg az utakon,
azaz mintegy 2 százalékkal csökkent a
halálos balesetek száma az Európai Unióban. A 2010-es adatokhoz képest pedig
6200-zal (20 százalék) kevesebb közúti

Az EU a világ legnagyobb nemzetközi segélyezője

Továbbra is az Európai Unió és
tagországai a világ legnagyobb
segélyezői – közölte kedden az
Európai Bizottság a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet (OECD) adataira hivatkozva.

A legfrissebb számok tanúsága szerint
az EU és a huszonnyolcak együttesen az
összes úgynevezett hivatalos fejlesztési
támogatás (ODA) több mint felét, körülbelül 57 százalékát folyósították. Az Európai Unió 2017-ben az egy évvel

Ország – világ
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Lendületesen nőtt
a külkereskedelmi mérleghiány

Az idei első két hónapban 31 százalékkal, 1,657 milliárd euróra nőtt a külkereskedelmi mérleg hiánya a
tavalyi azonos időszakhoz mérten – közölte kedden
az országos statisztikai intézet. A hiány 398 millió euróval volt magasabb, mint tavaly január-februárban.
Az export és import az idén is dinamikusan növekedett, de a behozatal továbbra is gyorsabban nő, mint
a kivitel. A január-februári időszakban Románia
10,880 milliárd euró értékben exportált, ami 11,6
százalékos növekedést jelent a tavalyi első két hónaphoz mérten. A behozatal 13,9 százalékkal nőtt,
elérte a 12,537 milliárd eurót. Tavaly egész évben
csaknem 30 százalékkal, 12,955 milliárd euróra nőtt
a külkereskedelmi mérleg hiánya, miután az export
9,1 százalékkal, 62,641 milliárd euróra nőtt, az import 12,2 százalékkal, 75,596 milliárd euróra bővült.
(MTI)

Elhunyt Horváth Andor

Elhunyt 74 éves korában Horváth Andor erdélyi magyar esszéíró, műfordító, szerkesztő és egyetemi
tanár – közölte a Kolozsvári Rádió. Horváth Andor
hétfőn hunyt el Karcagon. 1944-ben született Kolozsváron, középiskolai tanulmányait a Brassai Sámuel Líceumban végezte, 1966-ban szerzett
francia-magyar szakos tanári diplomát a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetemen (BBTE). 1990
januárjától 1992 szeptemberéig a művelődési minisztérium miniszterhelyettese, majd államtitkára.
1996 óta a kolozsvári Korunk című folyóirat főszerkesztő-helyettese volt. Horváth Andor számos világirodalmi tárgyú esszé- és tanulmánykötet, tankönyv
szerzője és társszerzője volt, egyebek mellett Montesquieu- és Camus-műveket fordított. (MTI)

Keszeg Vilmos az EME új elnöke

Keszeg Vilmos néprajzkutatót, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) tanárát választotta elnökévé az erdélyi magyar tudományos akadémia
szerepét betöltő Erdélyi Múzeum Egyesület (EME).
A hétvégi tisztújító közgyűlésről az MTI-hez eljuttatott hétfői közleményben számolt be az egyesület.
Az elnökké választott Keszeg Vilmos munkáját Bitay
Enikő főtitkár, valamint Gyéresi Árpád, Kerekes
László, Péntek János és Sipos Gábor alelnökök segítik majd a következő négy évben. Az új elnök megválasztása utáni beszédében kijelentette, hogy a
hagyományőrzés mellett szükség esetén az újításoktól sem fog visszariadni, de ezeket csakis a tagság véleményére alapozza majd. Az egyesületet
Erdély magyar tudományos akadémiájaként alapította gróf Mikó Imre 1859-ben. Az akadémia 40 éves
kényszerszünet után 1990-ben alakult újra, 2002 óta
a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) testvérszervezete. Az EME hét szakosztályba tömöríti az erdélyi
magyar tudományos élet kiválóságait. Konferenciákat szervez, könyveket ad ki, folyóiratot jelentet meg.
Az elmúlt 28 évben elsősorban magyarországi pályázati forrásokból tartotta fenn magát. (MTI)

Halasztott káosz

(Folytatás az 1. oldalról)
is használható, kormányzati hátterű szakportálon. De
ezt meg sem próbálták, hanem a jelek szerint nyitnak
egy új virtuális felületet ennek az egységes nyilatkozatnak. Méghozzá, csak hogy poénja is legyen a dolognak,
olyat, amelyiken nincs fizetőfelület. Tehát a delikvens
számítógépen majd kitöltheti a vadonatúj egységes
nyomtatványt, amelyik az eddig ismerteknél jóval bonyolultabb lesz, aztán begyalogolhat a kincstárhoz fizetni. Már ha épp hajlandó lesz működni is az
adóhatóság számítógépes rendszere, amely főleg a kritikus, befizetési időszakokban nehezen bírja idegbitekkel
a fiskális forradalom vívmányait.
Tehát a pénzügyér úgy igyekszik egyszerűsíteni nagyságrendileg egymillió adófizető életét, hogy ennek az
egységes nyilatkozatnak kitalál egy új, alapból haszontalan megoldást, és közben tudomást sem vesz róla,
hogy a dolgot nyugodtan lehetne intézni a kormány már
működő e-kormányzati rendszerén. A szakik szerint ha
most szólna valaki a működőképes megoldásról a nem
az okosságba beleőszült miniszternek, a júliusi bejelentési határidőre technikailag már nehezen lenne kivitelezhető az ügy. Valószínűleg az eleve rossz verzió esetén
is halasztani fognak, mert az állítólag nem kis technikai
gondok mellett a milliós nagyságrendű postai küldemények dolga sem halad jól. De az is lehet, hogy ha az
okosok tartják magukat a félévente esedékes kormánycseréhez, ennek a fegyverténynek sem lesz már felelőse,
csak nagyszámú kárvallottja. Csak a postai küldemények számlája rúg ötmillióra, amit szintén a kormányzat
ámokfutásába beleőszülő adófizetők állnak, az ő mérgüket és idejüket senki nem számlálja.
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Bővítik a termékskálát

(Folytatás az 1. oldalról)
az olvasztott sajt előállítására alkalmas gépezet,
automata tisztító, amely kimossa, kifertőtleníti
a teljes rendszert, a tartályokat, illetve a tejeskocsit is.
Csizmadia György rámutatott, amint sikerül
átköltözni az új termelőegységbe, és üzembe helyezni a berendezéseket, a fejlesztési terv alapján bővítik a termékskálát olvasztott sajttal,
telemeával és tehéntúróval, ugyanis ezek iránt
mutatkozik a legnagyobb igény, de eddig nem
voltak adottak az előállításukhoz szükséges műszaki feltételek.
Érdeklődésünkre a vállalkozó elmondta, több
környékbeli polgármester kereste meg azzal a
kéréssel, hogy szálljon versenybe az iskolai tízóraiprogram keretében immár a helyi önkormányzatok
által
is
lebonyolítható
közbeszerzésen, mivel, ha már adott ez a lehetőség, az a cél, hogy a környékbeli gyerekeknek
helyi tejet juttassanak. A tejfeldolgozó tulajdonosa kifejtette, fontolgatja a dolgot, ezért a régi
üzemet nem számolják fel, azt tervezi, hogy ha
belevágnak, és megnyerik a licitet, ott készíte-

nék elő a diákoknak szánt tejet. A nyárádmenti
gazdáktól begyűjtött tejmennyiség lehetővé
teszi, hogy felvállalja ezt a feladatot, annál is inkább, mert az utóbbi hónapokban nem alakult
túl kedvezően a sajt értékesítése. Ennek oka
kapcsán hozzátette, az üzletekben kapható
gyenge minőségű, de olcsó sajtok jelentik a legnagyobb problémát, ugyanis sok vásárló szemében az ár az egyedüli szempont. A másik gond
az, hogy ők hiába adják kedvező áron, az üzletek jelentős százalékot tesznek rá, és a vásárló
azt érzékeli, hogy drága a sajt.
A nyárádandrásfalvi üzemben napi ezer kiló
sajtot állítanak elő, és túró, vaj, finom, zsíros tejföl, mozzarella, füstölt sajt, borsos, paprikás ízesítésű tekercs szerepel még a Gabriella
termékcsaládban.
–Ebben az időszakban eddig soha nem sikerült 13 ezer liter tejet összegyűjteni. 2000-ben
450 nyárádmenti gazdától, most 280-tól szállítjuk be a tejet, aminek nagy része Harasztkerékről és Nyárádmagyarósról származik, ezeken a
településeken vannak gazdák, akiktől napi ezer
liter is bejön – mutatott rá Csizmadia György.

Fotó: Nagy Tibor

Erről jut eszembe

Hiába várták több százan a zuhogó
esőben, Sherlock Holmes nem mutatkozott
Baker Street-i otthonában. Talán éppen
Hasfelmetsző Jack nyomában kajtatott valamerre, vagy lehet, hogy egy utcával arrébb Agatha Christie-vel kávézott
Madame Tussaud panoptikumában? Londonban minden lehetséges. És annak az
ellenkezője is. Görcsösen ragaszkodnak a
sok évszázados hagyományokhoz, és nyitottak bármilyen újításra. A turisták milliói is így tesznek, szenvedélyesen keresik
mindazt, ami hosszú időn át híressé, hírhedtté vált a hatalmas metropoliszban, és
hagyják, hogy a modern kor páratlan sebességgel gyökeret eresztő vívmányai is
elcsábítsák őket. Persze mindebből annyi
van, hogy hetekbe, hónapokba telne megismerni, megtapasztalni valamennyit. De
néhány napba is sok dolog besűríthető. A
húsvét pedig külön érdekességekkel szolgál, ha jó sorsa ekkor röpítette az embert
ebbe a széltében-hosszában látványosan
terjeszkedő, felfelé, lefelé növekvő világvárosba. Bár be kell vallanom, eredetileg
arra számítottam, sokkal több nyulas, tojásos dekorációt, szemkápráztató húsvéti
kirakatot láthatunk. Hát nem! Kacsa,
liba, hattyú, sirály, galamb, kutya,
macska, sőt agresszív mókus is több volt
élőben, mint nyuszi a vitrinben. Csillogó
vörösre kisütött pekingi kacsa meg pláne
tömegében csüngött a China Town lebujainak, kocsmáinak az előterében. De
abban az előzetes feltevésemben is tévedtem, hogy Londonban majd lépten-nyomon a közelgő királyi, hercegi
eseményekre, születésre, esküvőre emlékeztetik a fényreklámok a járókelőket, bámészkodókat. Ebben az előbbinél is
visszafogottabbak a britek. Legalábbis
egyelőre. A színhasználatban ellenkezőleg. London egyik legfőbb jellegzetessége
a sokszínűség, a színek tarka kavalkádja.
Talán azért is, mert ez némiképp ellensúlyozza a gyakori felhősödést, esőt, ködöt,
sötétséget. Ha tompább a természetes
megvilágítás, segít a mesterséges fény

bármely formája, éjjel is, nappal is. Ettől
még élénkebbek a pirosak, kékek, narancsok, hivalkodóbbak a sárgák, a rózsaszínek. Az óriási és gyönyörű parkokban a
virágos részeken most, kora tavasszal a
sárgák dominálnak. Bőrszínben is jelentős hányadot mondhatnak magukénak. A
város kilencmillió lakosa és a számtalan
városnéző között rengeteg a távol-keleti.
Persze hófehértől a koromfeketéig az emberi bőrtípusok minden tónusa képviselteti magát a hömpölygő sokaságban. Az
egész London csupa migráns. De senki se
néz ki migránsnak. Na, ezen igazodjon el
az ember! A bábeli jelző nyilván a fülünket megremegtető beszédfoszlányokra is
nagyszerűen talál. Olyan nyelvet is hallhatunk, amilyet eddig soha, sehol. De ez
senkit se zavar. Nekünk viszont feltűnik,
milyen sok magyar és román szó emelkedik ki a hangzavarból. Mind népesebb
azok tábora, akik innen is, onnan is dolgozni mentek a britekhez. Persze ők ritkábban császkálnak az utcán. Húsvétkor,
választáskor mégis. És magyar, román turista is van elég. Velük a British Múzeumban is találkozhattunk. Ott egyébként
számos érdeklődőt megállít egy magyar
vonatkozás. Különös világcsúcs, egy százmillió pengős bankó. Ekkora címletű
bankjegy se előtte, se utána nem született
a földgolyón. 1946 júniusában jelent meg
az akkori Magyarországon, amikor már
naponta többször is romlott, értéktelenedett a pénz. Nem is akármilyen százmilliós ez a világrekordként számontartott
bankó, hanem B (billió) típusú, vagyis tíz
a huszadik hatványon csúcsosodott a névértéke. Ésszel jóformán fel sem fogható.
Ma már nincs ilyen. Persze a mai pénzünk sem ér annyit, amennyit írnak rajta.
A lej is, a forint is egyre kevesebbet kóstál, ha a fonthoz s a londoni árakhoz viszonyítjuk. Még így, a brexit idején is. De
ebbe most ne menjünk bele. Talán lesz
még alkalmam megosztani önökkel más
benyomásokat is a mostani angliai utamról. Dixit. (N.M.K.)
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Április 11. – a magyar költészet napja

Keményebb volt-e a szív a keréknél?

Kaáli Nagy Botond
„Költő vagyok – mit érdekelne/
engem a költészet maga?/ Nem
volna szép, ha égre kelne/ az éji
folyó csillaga” – írta 1937 tavaszán
József Attila a hozzá méltóan dacos
Ars poetica című versében. A Németh Andornak ajánlott költemény
szerzője sem akkor, sem később
nem tudta, nem tudhatta, hogy életműve a magyar költészet kánonjába
emelkedik, nevét a legnagyobb magyar költők között emlegetik majd,
ő lesz az, akit – Petőfi Sándorral és
Arany Jánossal egyetemben – iskolázottságtól függetlenül mindenki
ismer. Hiszen akkoriban egy szakmailag ugyan elismert, mégsem sikeres, a folyamatos szegénységgel
és belső lelki harcaival egyaránt
küszködő fiatal költő volt. Mélyszegénységből érkezett, és a sors később sem volt kegyes hozzá. Akik
ismerték, különféleképpen vélekedtek róla, én soha nem felejtem el az
egykori – ma már néhai – ismerős
visszaemlékezését.
Jó pár évvel ezelőtt járt Marosvásárhelyen Faludy György, a magyar
költészet legendásan polgárpukkasztó és végletekig kiismerhetetlen
alakja, a világutazó második világháborús veterán amerikai katonatiszt, az ÁVH recski foglya, későbbi
56-os menekült, majd Kossuth-díjas
költő, Szilárd Leó rokona, Einstein
ismerőse. Az 1910-ben Budapesten,
még az Osztrák-Magyar Monarchiában született és 2006-ban elhunyt
Faludy nagyszerű előadást tartott a
Stúdió Színházban életéről, a forrongó huszadik századról, barátairól, a múlt század eleji, igen
gyorsan változó magyarországi rezsimekről, folyóiratokról, irodalmi
életről, költőtársairól – közöttük József Attiláról is. Élmény volt hallgatni, ahogy valaki, aki ma már a
magyar költészet egyik legnagyobb
alakjává vált, és ezzel (is) a régmúlt
sűrű ködébe vész, valaki, aki halhatatlan versei mellett a közösségi tudatalattiban ma már csak pár
fényképként és egy balatonszárszói
sínpárként él tovább, megelevenedik. A kortárs emlékező szavaiban
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hús-vér emberré válik, hangot kap
és három dimenziót.
„Attila furcsa gyerek volt, furcsa
és magányos” – mondta Faludy, aki
többször is írt róla, haláláról, rendőri jelenléttel terhelt, bizarr temetéséről is.
„Attila magányos volt. Akik azt
mondják, hogy közeli barátai voltak, azok hazudnak. Vele vitatkozni
lehetett inkább, mint a közelébe kerülni. Senki sem került a közelébe.
Vitatkoztam vele a Vörösmarty
téren, a szökőkút mellett. Talán este
nyolctól éjfélig. Ott álltunk ketten a
szökőkút előtt, én azon rágódtam,
hogy Babits Mihály ellen nagyon
hamisan emelt vádat, hogy rossz
költő. Mondtam, hogy ez nem igaz.
A Babits nem nagyon nagy költő,
de azért költő. És jobban tenné Attila, ha azt írná, hogy gonosz ember.
Mert ha ezt írta volna, az igazságot
tette volna kézbe. Úgyhogy, amikor
Attila meghalt, és a sírversét írtam,
hogy nem volt keményebb a tehervonat kereke Babits Mihály szívénél, akkor valódi dolgot írtam le.
Aztán Török Szofi, a felesége Babitsnak, fogadott engem, amikor hazajöttem Amerikából. A Babits,
amikor elvágták már a torkát, haldokolva is azt kérdezte tőle, hogy
tényleg olyan kemény a szíve, mint
a tehervonat vaskereke, és én mélységesen megbántam, hogy ezt írtam
róla. (…) Hát magának elmondom
ezt is, hogy József Attilának milyen
jellegű hangja volt, ha már ez érdekli. Elég mély hangja volt. Elég
mély. Hogy is mondjam, fiatalos
szótagokkal benne, ha pontosan
akarok fogalmazni” – írta Faludy a
Kilátónak.
„Attila öngyilkossága után Cserépfalvi telefonált nékem, és megkérdezte: van-e elég merszem, hogy
a temetésre lejöjjek vele Szárszóra?
A lemenetelért nem tulajdonítottam
magamnak semmiféle bátorságot,
és nem értettem, Cserépfalvi mire
gondol. Talán arra, hogy Attilára a
kormány és a jobboldal ellenségesen nézett mindig, és a csendőrség
esetleg megzavarja a temetést. Imre
kocsijában Mónus Illés, a szociáldemokrata párt titkára jött le ve-

éha mintha bizonyos tárgyak a részünkké válnának, velünk együtt lélegeznének. Eszter néni esetében a múlt
századbeli, szürke bevásárlószekér ilyen.
Színében tökéletesen illik frissen göndörített,
ősz tincseihez, hosszú ballonkabátjához, és
formájában is épp olyan, mint tulajdonosa:
kicsi és zömök, titkokat rejtegető. Elszántan
követi reggelente a hatvanas évei elején járó
asszonyt. Nemcsak a piacra, kenyérüzletbe
vezető úton gurul utána, a közeli sorsjegyárus irodájába is elkíséri.
– Mióta lottózik? – kérdeztem, amikor a
megbeszélt időpontban a tömbháza melletti
sétányon találkoztunk.
– Mióta az eszemet tudom – kezdte történetét, aztán letelepedett mellém a padra. –
Édesapám örökítette rám a szerencsevadászat szenvedélyét. Halk szavú, szelíd ember
volt, cigarettára, italra nem költött, a pohár
bort ünnepnapokon sem fogadta el. A keresetét hónapról hónapra leadta anyámnak,
hagyta, hogy ő ossza be a konyhapénzt és az
egyéb kiadásokra szánt összeget. A sorsjegy
árát azonban minden hét elején elkérte. Pronoexprest vett, a mai 6/49 nevű lottót, ha jól
emlékszem, 6 lejt kellett fizetni egy szelvényért. Mindig ugyanazzal a számkombinációval játszott, a születésem napjától és
hónapjától, illetve az akkori házszámunktól
várta a szerencsét.
– Beváltak a számításai?
– Előfordult, hogy kijött pár szám, nyert
egy-egy kisebb összeget. Mindig a sorsolás
előtti napon tette fel a pénzt, babonásan ragaszkodott ehhez az időponthoz. Egyszer,

lünk. Gyönyörű, téli nap volt
december elején: az utat vagy két
centi porhó borította, kék ég és ragyogó napfény a Balaton fölött.
Lassan gyülekeztünk az országúton, a temető mellett. Fejtő, Gáspár
Zoltán, K. Havas, Horváth Béla, Ignotus Pál, Német, Remenyik Zsiga
– nem voltunk sokan. Ignotus elmondta: mert görögkeleti pap nem
akadt a közelben, a boglári plébánost kérték fel, de az megtagadta
részvételét a temetésen, mert Attila
öngyilkosságot követett el. Az orvosi bizonyítványt lelki betegségéről hiába mutatták neki, nem vette
tekintetbe. Így református papot
bíztak meg a szertartással, de mert
József Attila nevét sem hallotta
még, megkérték, hogy beszéljen röviden. Ott álltunk, és bár az út porhavas volt, azt hiszem, úgy éreztük
magunkat, mint a tizenhárman a
nyári zivatar alatt, akik a montparnasse-i temetőbe jöttek egykor
Baudelaire temetésére. Mindnyájan
tudtuk, hogy Attila a kor legnagyobb költője volt, és minden gyászunk mellett némi büszkeséget
éreztünk, hogy idejöttünk, nagyon
kevesen, akik ismerjük a valóságot.
Az úton ekkor temetési menet közeledett. Mikor már majdnem hozzánk értek, az élen haladó pap
jobbja rózsás hüvelykjével többször
felénk bökött. „Kik ezek?” kérdezte
ministránsától, aki mellette haladt a
füstölővel. „Pesti urak”, válaszolta
az. „Egy bolond temetésére jöttek.”
(…)
A falu népe közben a másik oldalról, a Balaton felől bevonult a temetőbe, és mi is fölmentünk. Attila
koporsója már ott feküdt a kiásott
sírhely mellett. Ami meghökkentett,
az öt csendőr jelenléte volt. Ezek
közül kettő-kettő a koporsó két oldalán állt, mintegy négy és nyolc
méterre tőle, míg az ötödik, a fiatal
hadnagy, ide-oda szaladgált, láthatóan minden ok nélkül. Mi volt a
célja a csendőrök kivezénylésének
a temetésre? Egyelőre elválasztottak bennünket, úgynevezett pestieket a falu népétől, akik a csendőrök
túloldalán álltak. Így az érintkezés
lehetőségét elzárták előlünk, bár

Főnyeremény

nem sokkal az esküvőm után, egy szekrényt
kellett felvinni az albérletbe, ahol a párommal laktunk. Kéz alól vettük, volt rajta javítanivaló. Édesapám asztalos volt, lelkesen
jött segíteni. Miután felcipelték a férjemmel
a bútordarabot, munkához is látott. Este lett,
mire végzett. Akkor jutott eszébe, hogy
aznap kellett volna sorsjegyet vásárolnia.
De nem keseredett el, kacagva mondta, hogy
ezzel most nyert 6 lejt. Ha hiszi, ha nem,
azon a héten telitalálata volt, azaz lett volna.
Édesanyám lelkendezve
vitte oda neki az újságot
a nyertes számokkal.
Amikor apám meglátta,
nem szólt semmit, csak
ledőlt az ágyra, és a fal felé fordult. Nem
sírt, nem mérgelődött, csak feküdt csendben
órákon át. Később, persze, nekem is elmesélték a történteket. Sokáig hibáztattam
magam, amiért szekrényt szerelni hívtam
apámat azon a napon, és talán máig sem
múlt el teljesen a bűntudatom. Az ő emlékéért lottózom olyan kitartóan. Neki szeretném
visszaszerezni a főnyereményt.
– A későbbiekben még vásárolt sorsjegyet
az édesapja?
– Rendszeresen, de a számai egyszer sem
jöttek ki. Akkoriban divat volt születésnapra
is szerencsét ajándékozni. Karikára voltak
felfűzve a „loz în plic”-ek (sz. m.: zárt sorsjegyek), és előfordult, hogy a bútorgyári
munkatársaitól apám megkapta az egész karikát. Nem tudom, mennyi sorsjegy volt

ilyesmi nem volt szándékunkban. A
falusiak közül egyik se tudta, ki volt
Attila.
A szertartás elég simán zajlott le,
és a beszédek sem hangzottak túlságosan lázítónak, kivált azok számára, kik, mint a csendőr hadnagy,
láthatóan nem értették, mit mondtunk. Csupán akkor merevedett
mozdulatlanná, amikor Horváth
Béla olvasta fel Attila halálára írt,
valóan lázas hangú költeményét. Le
akartunk már menni az autókhoz,
amikor a hadnagy odalépett Horváth mellé, és megkérdezte: „Maga
írta ezt a költeményt?” Horváth
igenlő válaszára azt felelte „Akkor,
kérem, lázításért és nemzetgyalázásért letartóztatom.” (…)
Váratlanul Attila országos elismerése és diadala jóval hamarább
jött ezután, mintsem gondolni mertem. Szinte mindjárt, mégpedig a
számára korántsem kedvező háborús évek előtt és alatt. Temetése
résztvevőit nem kísérte szerencse.
Röviddel Attila halála után Remenyik Zsiga kivándorolt az Egyesült
Államokba, Ignotus Londonba,
Fejtő, Hatvany, Német Andor és én
Franciaországba. K. Havas Gézát
német SS lőtte le, Mónus Illést a
nyilasok gyilkolták meg, és Gáspár
Zoltánt, mikor 1945 februárjában
kijött egy budai házból és boldogan
szétnézett, hogy vége a háborúnak,
eltévedt golyó találta homlokon.
József Attila temetésén néhány

rajta, de az biztos, hogy valamennyin a „necâştigător” (sz. m.: „nem nyert”) felirat állt.
Ezek a kudarcok azonban sohasem vették el
a kedvét a lottózástól, és persze az élettől
sem. Senkit nem láttam olyan élvezettel körtét hámozni, mint őt, és a tejbe áztatott kenyérbelet is olyan békés boldogsággal
kanalazta, mintha övé lett volna az egész
világ. Pedig nem voltunk jómódúak, de ő
nem elégedetlenkedett. Ahogy édesanyám
sem. Soha nem kértek kölcsön senkitől a szüleim, és ha vendégek
jöttek hozzánk, terített
asztal fogadta őket.
Emlékszem, valamikor
a hatvanas évek vége
fele apám öccse látogatott el hozzánk a feleségével és a gyermekeikkel. Szolnokon
éltek, úgy vártuk őket, mint hosszú tél után
a napfényt. Édesanyám háromfogásos ebédet készített, és tíz kicsi csokoládét is vásárolt a vendég gyerekeknek. Kisiskolás
voltam még akkoriban, kívántam én is mindent, amit a velem egykorúak, de tudtam,
hogy nekem nem jut az édességből, így nem
követelőztem. Azzal vigasztaltam magam,
hogy a látogatók biztos hoznak majd nekem
is valami szépet vagy finomat a messzi Magyarországról. Nagy felhajtással érkeztek,
mindhármunkat sorra puszilgattak, aztán a
családfő lehajolt hozzám, és azt kérdezte:
szereted, te kislány, a mazsolát? Nagyon
megörültem, ugyanis az egyik kedvenc édességem volt, de ritkán jutottam hozzá. A kö-
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fényképet készítettek a koporsóról
és rólunk. Imrédy, Bárdossy miniszterelnöksége alatt és később a sajtóban nagyrészt mint hazaárulók
szerepeltünk; így József Attila életrajzaiban arcképeink kínosan hatottak. Később, a kommunizmus
idején börtöntöltelékek, majd emigránsok lettünk, és arcképünk még
kínosabb lett Attila sírjánál. Ezen a
különféle biztosok, cenzorok és kiadók úgy segítettek, hogy arcunkat
felismerhetetlenné torzították, bajuszt és kecskeszakállat rajzoltak
reánk, csak azért, hogy az olvasó ne
tudja, kik vettek részt Attila temetésén” – olvasható Faludy visszaemlékezése a Digitális Irodalmi
Akadémia honlapján, az a visszaemlékezés, amelyet Marosvásárhelyen nekünk is elmesélt.
Egy emberről szól, egy el nem
fogadott, nehéz gyerekkorból érkező és a későbbiekben zavaros elméjű költőről, akinek zsenialitását
csak a halála után értette meg a
világ. Egy emberről, akinek április
11-i születésnapja – a Márai Sándor
születésnapjával egyetemben –
1964 óta a magyar költészet napjává vált. Akit szinte teljes ismeretlenségben, „egy bolondként”
temettek el. Bolondként, aki az anynyira áhított elismerést soha nem
kaphatta meg, de azóta is tanítja
népét a messzi odaátról. És nem középiskolás fokon.

vetkező percben azonban az arcomra fagyott
a mosoly, a vendég ugyanis egy kék plüssmalacot nyomott a kezembe. Értetlenkedésem láttán csodálkozva tudakolta: te nem
ismered ezt a mesesorozatot? Pedig mióta
„adják” a tévében! Csak két „apró” részletről feledkezett meg a kedves rokon: egyrészt nálunk nem lehetett „fogni” a magyar
adást, másrészt nem is volt televíziónk.
– Önnek voltak az elmúlt évtizedekben
nyertes sorsjegyei? – kanyarítottam vissza a
szót beszélgetésünk elejére.
– Jó pár évvel ezelőtt kijött négy számom
a hatból, hétszáz lejt vihettem haza. Akkoriban romlott el a mosógépem, így a legjobbkor jött a nyeremény. Azóta azonban egyszer
sem jártam szerencsével. De nem adom fel.
– Ha telitalálata lenne, mit kezdene a
pénzzel?
– Vásárolnék egy kétszobás lakást, lehetőleg abban a tömbházban, amelyet Ceauşescu az egykori házunk helyére építtetett.
Egy nehéz körülmények között élő, tisztességes családnak adnám bérbe a lakást a lehető
legolcsóbban. Azért nem ingyen, hogy senkit
meg ne alázzak. Mert, tudja, a becsületes
ember a nincstelenségben önérzetesebb,
mint ha jól megy sora. A maradék pénzt eltenném jó helyre, sosem lehet tudni, mikor
vehetném hasznát. Költekezni, utazgatni
nem kívánok, nekem a reggeli bevásárlókörút bőven megteszi. Édesapámé volt ez a
kis szekér, amikor még kijárt a házból, ebben
hordta haza az ásványvizet. Amikor elindulok vele, olyan, mintha az ő kezét fognám. A
napi boldogságomhoz ennyi éppen elég.
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2020-ig be kell fejezni
a kataszterezést
Szerkeszti: Vajda György

Az Európai Unió 2020-ig adott
türelmi időt arra, hogy Romániában befejeződjön a számítógépes kataszterezés, ezért
a hatóságok megtesznek mindent, hogy beilleszkedjenek a
határidőbe. Ezt túl lehet
ugyan lépni, de azok a gazdák, akiknek nem térképezték fel területét, nem kapnak
támogatást.

Mint ismeretes, a kormány támogatja a folyamatot, a községek polgármesteri
hivatalainak
kell
kérvényezniük a pénzt az Országos
Kataszteri
és
Ingatlankezelő
Ügynökségen keresztül. Marius
Nemeş, a Maros megyei ügynökség
vezetője nemrég azt nyilatkozta a
sajtónak, hogy kidolgoztak egy kormányhatározat-tervezetet, amely
megváltoztatja a földterület-kategóriánként járó összegeket.
Maros megyében a községek tulajdonában leginkább II., III. és IV.
kategóriás területek vannak, hiá-

nyoznak, vagy nagyon kevés az I.
és az V. besorolású föld. A II. kategóriájú földterületek feltérképezéséért hektáronként 60 lej helyett 69,
a III.-ért 81 és a IV. -ért 105 lejt fizetnének. Figyelembe véve a szaktárca költségvetését, nem nagy az
árkülönbség, de ez is jobban ösztönzi majd a munkát – mondta az
igazgató, hozzátéve: március 20-án
értesítették a polgármesteri hivatalokat a finanszírozási eljárásról. Az
önkormányzatoknak 45 napon
belül, azaz május 7-ig kell benyújtaniuk az országos ügynökséghez a
kérvényt. A szerződés határértéke
155.000 lej, az aláírásától számítva
60 napon belül át is utalják a támogatást.
Az országos kataszterezési programot az ügynökség négymilliárd
lejjel támogatja saját alapjaiból,
ezenkívül a Regionális Operatív
Programon keresztül 312 millió
eurót szánnak rá, és a program lehetővé teszi, hogy helyi költségvetésből egészítsék ki az összeget.

Lehet jelentkezni a második
Erdélyi Magyar Boriskolába

vevők megismerkedhetnek a magyar szőlőfajtákkal, elsajátítják a
borkészítés alapjait, és végigkóstolnak közel 80-féle bort, amelyeket
sommelier-k és a borászatban jártas
professzorok mutatnak be. A nagy
érdeklődésre való tekintettel két
időpont közül is választhatnak az
érdeklődők: április 27-28. és május
4-5. között is lesz boriskola.
Tapasztalják meg a magyar borA kelementelki Simén-kúria pin- fajták zamatát hangulatos tábortűz
céjében rendezett képzésen a részt- mellett!
Április 22-ig a 0737-551-220as telefonszámon vagy üzenetben a Petry Estate Winery
Facebook-oldalán lehet jelentkezni a Petry Estate Winery által a Bolygó Hollandi
ZRT. közreműködésével szervezett II. Erdélyi Magyar Boriskolába, amelyre nemcsak a
szakmabelieket, hanem minden borkedvelőt várnak.

Szigorúan büntetik
a feketemunkát

Klaus Johannis államelnök április 4-én látta el kézjegyével a munkatörvénykönyvet módosító új
jogszabályt, amelynek megfelelően
a munkáltatókat 20.000-től 200.000
lejig terjedő bírsággal sújthatják, ha
szerződés nélkül alkalmaznak munkásokat, vagy lejárt, illetve felfüggesztették a munkaszerződést
(20.000 lej), illetve, ha a leszögezett
munkaidőn felül dolgoztatnak
(10.000 lej). Több kihágás esetén a
bírság összértéke nem haladhatja

meg a 200.000 lejt. Amennyiben az
érintett alkalmazó a jegyzőkönyv
felvétele után 48 óra alatt törleszti a
bírságot, akkor csak az összeg felét
kell kifizesse. A módosított törvény
a Hivatalos Közlönyben való közzététele után lép érvénybe. Erre a
változtatásra elsősorban azok az állattenyésztők és növénytermesztők
figyeljenek oda, akik a nyári
idényre segédmunkásokat alkalmaznak különböző mezőgazdasági
munkákra.

Március elején, Petre Daea
mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter jelenlétében egy Szeben megyei
községben rajtolt az a kormányprogram,
amelynek
célja a hazai sertéshús fogyasztásának
népszerűsítése.
Január
10-én
a
kormány a program támogatására 4 millió eurót különített el, az idén 4,8 millió lejt
szánnak rá az állami költségvetésből. A szaktárca máris
sikerként könyveli el a kezdeményezést. Arra voltunk
kíváncsiak, hogy az érintettek miként látják a mangalica és a báznai sertésfajta
tenyésztésének helyzetét

Vajda György

Az iszlói 41 éves Lutsch Sándor
2004-től foglalkozik állattenyésztéssel. 2004 és 2011 között több
mint 20 szarvasmarhát tartott,
majd amikor gondok akadtak a tej
átvételével, kifizetésével, eladta az
állományt. 2009-ben vásároltak
hat mangalica sertést, ma az állomány meghaladja a 100 egyedet.
„A mangalica azért különleges,
mert húsának szinte minden része
szépen át van szőve zsírszövetekkel. Ez egy zsírsertés fajta, vágási
súlyát a hagyományos sertésnél
jóval később, kb. másfél-két év
alatt éri el. A mangalica húsát, zsírját a tartáskörülmények és a takarmányozás teszi jobb minőségűvé.
Kóstoltam már olyan mangalicát
is, amelyet különböző tápszerekkel
etettek, a hús íze, minősége és állaga össze sem hasonlítható azokéval, amelyek a mi farmunkról

származnak. Nálunk
a mangalicák gabonát kapnak, többhektáros bekerített
területen szabadon
szaladgálnak, legelésznek, a sárban
hemperegnek”
–
mondja a gazda.
Önerőből szaporították fel az állományt. A sertéseket
elsősorban ismerősöknek, barátoknak,
majd a szélesedő
ügyfélkörnek értékesítették. Amikor a
nagy fehér fajta kilogrammja 6–7 lej
volt, mangalicáért
élősúlyban 12–14
lejt is fizettek. Jól
ment az üzlet, azonban az utóbbi időben csökkent az
állomány, mert egyre
olcsóbban tudja értékesíteni az állatot. Ennek ellenére nem állt be a
kormány által meghirdetett programba. „Ameddig el tudom adni
magánszemélynek a malacot 400
lejért, miért ajánljam fel 250 lejért
az államnak?” – teszi fel a kérdést,
majd nagyon határozottan hozzáfűzi: nem fog működni a program.
Szerinte ugyanis olyan nagy az
igény a malacok iránt, hogy annak
egyelőre lehetetlen eleget tenni. A
mangalica fajta nem olyan szapora,
mint a nagy fehér, legtöbb öt malacot ellenek, így nem lehet „utolérni a programot”. Mindemellett
alacsony az átvételi ár, hiszen jóval
drágábban lehet eladni a hús kilóját, mint amennyit a kormány ígért
a vágóhidaknak, forgalmazóknak.

A másik hátulütő, hogy a malacokat biztosító gazdának az anya- és
az apaállatokat be kell jegyeztetni
az országos fajtanyilvántartóba, és
ezt csak egyesületen keresztül teheti meg, ami pluszköltséggel jár.
Ezenkívül Erdélyben mindössze
két ilyen társulás létezik. A Lutschfarmról kéthavonta egy ismert hentesáru-forgalmazó cég öt-hat
állatot vesz át 9 lejért kilogrammonként. A magánszemélyek még
mindig 12 lejt fizetnek érte.
Ahhoz, hogy tisztességesen megéljen, bikaborjakat tart, és másfél
év után értékesíti őket. Csak így éri
meg foglalkozni mangalicatenyésztéssel – mondja.
Természetesen a gazda véleménye nem általánosítható...

mellett fokhagymával, csípős paprikával, tárkonnyal ízesített –
gombaalapú savanyúságot állítanak elő. A különlegességnek számító gombapástétomból is hatféle
ízesítésűt készítenek. A termékskála összeállításában Júlia az elfoglalt családanyákra is gondolt,
akiknek nincs sok idejük főzni,
ezért nekik ajánlotta a gombalevesalappal, a húst pótló gombával
készült bolognai szószt, valamint a
gombapaprikást. Mint mondta, a
gombaleves valójában egy hamis
pacal, ami annyira sűrített, hogy ha
a vásárló felhígítja vízzel, tejföllel,
tálalhatja is. Minden termékhez
használati útmutatót, receptet is
mellékeltek a címkén. Például: a
gombapástétomhoz ki-ki ízlése
szerint adagolhat tejfölt vagy majonézt. A kenyérre vagy pirítósra
kenhető gombapástétom a legnépszerűbb a vásárlók körében, elké-

szítése is egyszerű: a gombát hagymával összeturmixolják, majd
olajbogyóval, fokhagymával, csípős paprikával, vagy köménymaggal ízesítik, sőt Júlia babbal,
spenóttal „megbolondított” változattal is próbálkozott.
A készítményeket a Horváth
család – hosszas kísérletezések
eredményeként, a vásárlók visszajelzéseit figyelembe véve összeállított – receptjei szerint állítják elő.
A termékeket több úton-módon értékesítik. Néhány gombakészítmény
megtalálható
a
marosvásárhelyi és a kolozsvári
Petry-üzletek polcain. Laskagombából készült savanyúságot nagyobb mennyiségben több brassói
vendéglőnek szállítanak, emellett
előzetes egyeztetés alapján piacokon (például a marosvásárhelyi
Kövesdombon) forgalmazzák termékeiket.
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Ínyencségek gombából

Savanyúság, leves, pástétom, zakuszka és szósz –
mindezeket laskagombából
készíti a parajdi Horváth Júlia,
aki a Petry Látványműhely és
Múzeum udvarán legutóbb
szervezett helyi termelők vásárán kínálta termékeit. A
termesztő velünk is megosztotta tapasztalatait.

Menyhárt Borbála

Horváth Júlia első alkalommal
vett részt a Rákóczi-lépcső aljában
rendszeresen megszervezett vásáron, mint mondta, újabban az általa
készített gombaínyencségek megtalálhatók a marosvásárhelyi Petry
üzletekben is. Azért jött el, hogy
személyesen találkozzon a vásárlókkal, és azoknak lehetőségük legyen megkóstolni a termékeket.
– A férjem hat hét éve termeszti
a laskagombát. Ez nagy álma volt,
hiszen bár Parajd gombatermő
vidék, számtalanszor előfordult,
hogy kiment az erdőbe, és nem talált gombát, ami bosszantó volt. A
családban ez a kedvenc ételünk,
ezért döntöttünk úgy, hogy belevágunk a termesztésébe. Évente
mintegy nyolcezer kiló gombát termesztünk. Inkább a készítményeket – a savanyúságokat, a
pástétomot és az újdonságnak számító levessűrítményeket – értékesítjük. Az előbbieket közel öt éve
készítem, a sűrítményeket kevesebb mint egy éve dobtuk piacra.
Változó a kereslet a nyers gomba
iránt, sajnáltuk eldobni, ami megmaradt, mivel nagyon sok munkával jár a termesztés, ezért
döntöttünk úgy, hogy feldolgozzuk, és a készítményekkel próbálunk betörni a piacra – mondta
Horváth Júlia, akitől azt is megtudtuk, hogy nyolcféle – egyebek
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Nyugalomra vágytak, jól érzik magukat Marossárpatakon
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Magdi és Frank tavaly júliusban költöztek Marossárpatakra, egy általuk megtervezett családi házba. Korábban Marosvásárhelyen laktak,
de csendre, nyugalomra, friss
levegőre vágytak, ezért választották a települést. Az Alsó
utca végében építettek, közel
az erdőhöz, a Maroshoz, távol
a világ zajától.

Berekméri Edmond

Pásztor Magdolnát jól ismerik a
helyiek, Sárpatakon született, aztán
több mint két évtizedig Marosvásárhelyen élt. Közel négy éve ismerkedett meg Frank Bialys német
állampolgárral, akihez jelenleg szoros szálak fűzik, összeházasodni készülnek. Frank a hajdani NDK-ban
született, Hollandiában is élt, jelenleg Szászmedgyesen dolgozik. Bármilyen hihetetlennek tűnik, naponta

ingázik személygépkocsijával Marossárpatak és Medgyes között,
oda-vissza több mint három órát.
„Németországban még nagyobb távolságokat is megtesznek, de ott autópályák és kiváló minőségű utak
vannak, sokkal gyorsabban lehet
haladni. Itt lassúbb a közlekedés, de
nem zavar, hogy ingáznom kell” –
mondja Frank, a Nooteboom nevű
holland cég menedzsere.
Frankkal románul társalgunk, középfokon beszéli a nyelvet. Elmondta,
szívesen tanulna magyarul is, de nyelvünk nagyon nehéz. Saját készítésű
borral kínál, koccintunk, magyarul kívánja egészségünkre. Szimpatikus
férfi, talán egykorúak lehetünk, gondolom, de később megtudom, hogy
néhány évvel idősebb. A bor mellé
Magdi házi készítésű sajtos süteményét fogyasztjuk, nagyon finom. „Németországban és Hollandiában
magánszemélyek nem készítenek házi
bort. Mikor először jártam Erdélyben,

Fotó: Berekméri Edmond

csodálkoztam, hogy házi borral és pálinkával kínáltak, de most már nem
furcsállom. Sokkal finomabb, egészségesebb, ami itthon készül” – teszi
hozzá német vendéglátóm.
Kedvenc német focicsapatáról
kérdezem, a Schalke 04 együttesének szurkol. Aztán a legutóbbi világbajnoki döntőből nézünk meg
részleteket (Németország–Argentína 1-0) egy gigantikus méretű képernyőn, miközben mindketten a
német válogatottat dicsérjük. Frank
20 évig kézilabdázott, aztán egy
időre a triatlont választotta, majd
részt vett néhány Ironman (Vasember) versenyen. Mint ismeretes, az
Ironman megszakítás nélküli 3,86
km úszásból, 180,25 km kerékpározásból és egy maratonból (42,19 km
futásból) áll. A kiváló sportember
sérülés miatt hagyta abba a versenyzést, jelenleg műforgóval él.

Falra akasztott, régi családi képeken akad meg a szemem. Aztán egy
régi típusú tulipános kanapét és egy
kelengyésládát mutatnak meg vendéglátóink. „Nagyon szeretjük a
régi stílusú bútorokat. Igazi értéknek tartjuk ezeket, ezért rendelésre
készíttettünk néhányat” – tájékoztat
Magdi. A korszerű lakás berendezése hozzáértésről, jó ízlésről árulkodik. A nappaliban tűzifa lángja
világít a kandallóban.
Mindketten nagyon szeretik a
természetet. Gyakran viszik sétálni
a kutyákat, ilyenkor bebarangolják
az egész környéket. Frank komoly
távcsövet vásárolt, hogy a közeli erdőből előmerészkedő vadakat figyelje. „Őzeket már többször
láttunk, nemrég egy medve is meglátogatta a szomszédos telket. A
szomszéd figyelmeztetett, hogy
medvét látott, később én is meggyőződhettem erről a videokamera fel-
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vételeit látva. Minden más, mint városon, gyönyörű a kilátás az ablakból. A közeli Marosban már
többször fürödtem, alig várom,
hogy ismét megmártózhassam” –
meséli Frank. Szereti Marossárpatakon. Elismerően beszél a helyi
rendezvényekről, a hagyományőrzésről, de hiányolja az utcák aszfaltburkolatát.
Kedves fogadtatásban volt részünk, hamar elrepült az idő. Hazafelé azon gondolkodtam, hogy
lám, néha milyen meglepetéseket
tartogat az élet. Frank fejlett országból költözött Romániába.
Tízezrek keresik országunkból
Nyugaton a könnyebb életet, a
jobb megélhetést, közben tízek
jönnek hozzánk Európából, a nyugodt életet keresve, a gyönyörű erdélyi tájat választva. Sok
szerencsét, Magdi és Frank, legyetek boldogak!
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Az igazságszolgáltatásról általánosan (V.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Folytatva cikksorozatunkat az
igazságszolgáltatásról, jelen cikkünkben bemutatjuk az ezzel kapcsolatos
intézményeket
és
szerveket, valamint azok általános
működését.
Amint azt már hangsúlyoztuk,
az igazságszolgáltatás központi
eleme a bíró, és ennek következtében természetesen a bíróságok.
A bíróságok több szintbe csoportosulnak, az első és legalapvetőbb szint a bíróság (judecătorie).
Ezek székhelye általában megyeközpontban, nagyobb városokban
van. Egy bíróságnak törvény által
meghatározott területi illetékessége van, vagyis több város és község ügyei tartoznak hozzá. Egy
megyében mindig több bíróság
van.
Maros megyében öt bíróság van:
Marosvásárhelyen, Ludason, Régenben, Dicsőszentmártonban, Segesváron. Példaként kiemeljük,
hogy a marosvásárhelyi bíróság illetékeségbe tartozik Marosvásárhelyen
kívül
két
város
(Nyárádszereda és Nyárádtő), valamint 31 község (Ákosfalva,
Bánd, Székelybere, Mezőcsávás,
Koronka, Karácsonyfalva, Keresztúr, Nyárádremete, Ernye, Nyárádgálfalva,
Dózsa
György,
Marossárpatak, Gernyeszeg, Mezőgerebenes, Székelyhodos, Jedd,
Madaras,
Nyárádmagyarós,
Marosugra, Panit, Backamadaras,
Mezőpagocsa, Mezőrücs, Marosszentkirály, Marosszentgyörgy,
Kerelőszentpál, Uzdiszentpéter,
Marosszentanna, Mezősályi, Mezősámsond, Csíkfalva, Vajdaszentivány).
A bíróságokra alapvetően jellemző, hogy az ügyek nagy részét
itt tárgyalják első fokon mind büntető, mind polgári perekben. Így
például a lopást, csalást, alapve-

tően itt tárgyalják, ugyanúgy a válásokat, a 200.000 lej alatti igénypereket,
a
szabálysértési
jegyzőkönyvek (proces verbal de
constatare a contravenţiei) elleni
pereket, a határvitákat, az elbirtoklásokat stb.
Az, hogy egy bizonyos per a bírósági szerkezet melyik szintjén
kerül tárgyalásra, valamint a szinten belül melyik területi szervhez
kerül egy bonyolult jogi kérdés, az
több mindentől függ. Például az alperes lakhelyétől, a per típusától, a
felek minőségétől, a pertárgy értékétől, az ingatlan elhelyezkedésétől, a cselekedet vagy tett
elkövetésének helyétől, a felek
által kötött egyezségtől, attól, hogy
első-, másod- vagy akár harmadfokról beszélünk stb.
Példának okáért polgári perekben a főszabály az alperes (pârât)
lakhelye szerinti bírósági illetékesség, vagy az ingatlan elhelyezkedése bizonyos, úgynevezett dologi
jogi ügyekben (drepturi reale), viszont 200.000 lej fölött már nem a
bíróságra tartozik az ügy.
A bírósági szerkezet következő
szintje a törvényszékek (tribunal)
szintje. A törvényszékeknek megyei illetékességük van, és értelemszerűen mindegyik megyében
csak egy van.
A törvényszékeknek már dupla
bíráskodási funkciójuk van, működhetnek mint elsőfokú bíróságok
(prima instanţă), valamint mint fellebbviteli bíróságok, amelyeknél a
bíróságok által hozott elsőfokú határozatok ellen lehet fellebbezni.
A törvényszékeken első fokon
tárgyalják például a közigazgatási
pereket (pl. a Maros Megyei Törvényszék tárgyalta első fokon a
Bernády iskola névadásával kapcsolatos pereket, a székely szabadság napjával vagy akár a katolikus
líceummal kapcsolatos ügyeket),
vagy a korrupciós ügyeket, de
ugyanakkor fellebbviteli bíróságként is működik.

Tudományos munka támogatása

Így például egy szabálysértési
jegyzőkönyvvel kapcsolatos pert,
amennyiben első fokon a bíróság
elbírál, másodfokon fellebbezéssel
a törvényszéken lehet megtámadni.
Ez ellen a döntés ellen már nem
lehet fellebbezni.
A bírói szervezet harmadik
szintje a táblabíróságok szintje, románul Curte de Apel. A táblabíróságok,
habár
székhelyeik
megyeszékhelyen vannak, több
megyére kiterjedő illetékességgel
rendelkeznek. Például a Marosvásárhelyi Táblabíróság, amelynek
székhelye Marosvásárhely, illetékessége Maros és Hargita megyére
terjed ki, viszont a Kolozsvári Táblabíróság illetékessége kiterjed Kolozs, Beszterce, Szilágy, valamint
Máramaros megyére.
A táblabíróságok működhetnek
mint elsőfokú bíróságok (például
Horváth Anna korrupciós perét
első fokon a Kolozsvári Táblabíróság tárgyalta, ugyanis Horváth
Anna alpolgármesteri minősége ezt
a hatáskört alapozta meg), vagy
mint másodfokú fellebbviteli vagy
harmadfokú felülvizsgálati bíróságok (apel vagy recurs).
Például egy közigazgatási
ügyben hozott elsőfokú ítélet ellen,
amelyet a törvényszék hozott, a
táblabírósághoz lehet fordulni. Viszont egy tisztességtelen szerződéses
(clauze
abuzive)
fogyasztóvédelmi ügyben a bíróság hoz egy elsőfokú ítéletet, ez
ellen fellebbezni lehet (apel) a törvényszékhez, onnan pedig felülvizsgálattal
(recurs)
a
táblabírósághoz lehet vinni az
ügyet.
Romániában 15 táblabíróság
működik: Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Brassóban, Gyulafehérváron, Craiován, Jászvásáron,
Piteşti-en, Suceaván, Temesváron,
Bakóban, Bukarestben, Konstancán, Galacon, Nagyváradon, valamint Ploieşti-en.
(Folytatjuk)

Székely Előfutár Ösztöndíj

Jelentkezők pályázatait várják május 15-ig
az egyesült államokbeli alapítvány 2018. évi
Székely Előfutár Ösztöndíjak pályázati felhívására. A támogatás ezer amerikai dollár pályázónként.

A kiírás célja a Székelyföldről és Erdélyből származó alkotó tehetségek támogatása tudományos
munka tanulásában, melyet választott tanácsadó segítségével egyetemi vagy kutatóintézeti irányítással
végeznek. A támogatás összege nyertes pályázónként
maximum ezer amerikai dollár. Megfelelő számú alkalmas jelentkező esetén az alapítvány hat-nyolc ösztöndíj kiadását tervezi, az összegeket két részletben
utalja majd át a nyerteseknek. A pályázatot magyarul
vagy angolul lehet beadni, a tanulmányi/kutatási terv
kb. 3 oldal kell legyen. Az alapítvány egyaránt érdeklődik természet- és társadalomtudományi, valamint a
Székelyföld és székely nép sajátos hagyományait
ápoló pályázatok iránt. Az alapítvány kuratóriuma az
alábbi területekről várja a pályázatokat: a székelyföldi
és erdélyi gazdasági fejlődést segítő alkalmazott természettudományi kutatás és újítás; sikerek és hagyományok
a
történelmi
Erdélyben;
helyi
hagyományokat folytató és megújító művészetek; elkötelezettség a kisebbségi anyanyelvű oktatás iránt.
A pályázók az alábbi követelményeknek kell eleget
tegyenek: kizárólag székelyföldi, illetve erdélyi születésű és ott lakóhellyel rendelkező személyek, egyetemre felvett hallgató vagy olyan egyetemet végzett
pályázó, aki kutatómunkában vesz részt, bizonyította
sikeres tanulmányi előmenetelét és/vagy vezetői képességeit a közösség szolgálatában, továbbfejlődésé-

hez és a kutatáshoz anyagi támogatásra van szüksége,
a következő hónapokban többször Erdélyben tartózkodik, mert az esetleges ösztöndíj-átutalás kizárólag
ott vehető fel.
Az alapítvány elutasít mindenfajta hátrányos megkülönböztetést, és várja a pályázatokat valamennyi, a
történelmi Székelyföld és Erdély területén élő nemzetiségtől. A pályázatot e-mailen kell elküldeni pdf
formátumban, a 10 Mbyte méretet nem meghaladva.
A jelentkezési formanyomtatvány és a pályázat benyújtási útmutatója letölthető az alapítvány https://forerunnerfederation.org/fellowship-2018 honlapjáról.
Beküldési e-mail-cím: ffapplications@gmail.com . A
pályázáshoz további hasznos tudnivalókkal és tanácsokkal szolgál a Forerunner Federation elnökének,
Balás András professzornak a Tudomány és helytállás
című könyve (Tortoma Kiadó, 2012). Az alapítvány
Nemzetközi Ösztöndíj Tanácsa a jelentkezők közül a
legjobbakat az írásos pályamunkák alapján választja
ki. A döntőbe jutott pályázók és tanácsadóik telefonos/Skype-interjún vesznek részt. Ezt követően az
alapítvány kuratóriuma választja ki az ösztöndíjban
részesülőket. A Székely Előfutár Alapítvány – a nemzetközi Forerunner Federation (Előfutár Szövetség)
tagja – elkötelezett a kisebbségi nemzetek versenyképes részvételében az élenjáró tudományok és nagy hatású művészetek területén. A regionális fejlődés
támogatásával az alapítvány fellép a társadalmi nyitottságért, a kisebbségi hagyományok megbecsüléséért
és a kulturális sokszínűségért. Bővebb felvilágosítás az
alapítvány honlapján: http://forerunnerfederation. org/.
(szer)

A környezetvédelmi illeték
visszafizetése

A környezetvédelmi illeték
augusztus 31-éig kérvényezhető. Visszaigénylésekor nem
szükséges felmutatni a gépjármű törzskönyvét és a forgalmi engedélyt – az erről
szóló sürgősségi rendeletet
elfogadta a kormány.

Egy múlt heti Agerpres-közlemény szerint a kormányszóvivő leszögezte, a kabinet azért módosított
az illeték visszafizetésének eljárásán, mert az adóhatóság adatbázisá-

ban vagy más, számukra hozzáférhető rendszerben minden szükséges
információ megtalálható, így helyben ellenőrizhetik ezeket. A környezetvédelmi
bélyegilletékként
befizetett összegek visszatérítését
továbbra is 2018. augusztus 31-éig
kérvényezhetik az országos adóhatóság kirendeltségeinél mindazok,
akik a rendelet életbe lépéséig nem
kapták vissza pénzüket, a visszafizetés folyamatában is módosítások
várhatók. (sz.p.p)

EURES-munkahelyek

Fotó: Antalfi Imola (archív)

Mérnöki állások
Luxembourgban

A Maros Megyei Munkaerőközvetítő
Ügynökség
az
EURES foglalkoztatási hálózat
révén luxembourgi megüresedett mérnöki állásokra vár
jelentkezőket június elsejéig.

A mérnöki tapasztalattal rendelkező
CHROME-technikusokat
meghatározatlan időtartamra alkalmazzák. Feltételek: felsőfokú mechanikai,
elektronikai
vagy
automatizálási mérnöki végzettség,
öt–hét év közötti ipari, valamint információtechnológiai tapasztalat,
angolnyelv-ismeret. A munkaköri
leíráshoz a gyakori utazás, esti, éjszakai vagy hétvégi bevetés (három
műszakban) is hozzátartozik. A

technikusok tevékenysége többek
között a berendezések napi karbantartásában, műszaki ellenőrzésében,
a meghibásodások időben való felismerésében és azok elhárításában
áll. Az érdekeltek angol nyelvű Europass önéletrajzot küldhetnek a
jeff.hurton@adem.etat.lu e-mailcímre, a luxemburgi EURES
tanácsadója, Jeff Hurt figyelmébe.
Bővebb
felvilágosítás
a
www.eures.anofm.ro
honlapon
vagy a marosvásárhelyi Iuliu Maniu
utca 2. szám alatti székhelyen tartózkodó EURES-tanácsadótól, illetve a 0265/266-553 vagy
0265/269-247-es telefonszám 109es mellékszámán kapható. (sz.p.)

Vissza nem térítendő támogatások

Kulturális tevékenységekre

Május 5-ig lehet benyújtani a
kulturális tevékenységekre
szóló pályázatokat a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalba.

A pályázatokat a 2018. június 1.
– szeptember 1. között megszervezendő kulturális programok, projektek, tevékenységek vissza nem
térítendő támogatására lehet benyújtani.

A támogatási útmutató és a formanyomtatványok elérhetők a
www.tirgumures.ro honlapon (további információk Sztancs Erzsébetnél
a
0265/268-330-as
telefonszám 162-es vagy 163-as
mellékszámán). A pályázatokat zárt
borítékban a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal iktatóhivatalába
kell benyújtani. Benyújtási határidő: 2018. május 5. (sz.)
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A Maros KK nélkül folytatódik a bajnokság

A sportág marosvásárhelyi
kedvelői számára talán nehezen megemészthető, de folytatódik a férfikosárlabdabajnokság, azonban a város
csapata már nem vesz részt a
küzdelmekben.

A középszakaszból eddig négy
fordulót játszottak le, és a felsőházban – némiképp meglepetésre –
Nagyszeben vezet továbbra is,
megelőzve a három nagy esélyesnek számító csapatot, Kolozsvárt,
Nagyváradot és a CSM Steauát,
ebben a sorrendben. Utóbbi kettőnek már nagyon nehéz lesz megelőznie a szebenieket, hiszen elég
jelentős a hátrányuk, Kolozsvárnak
viszont csak egy pont a lemaradása, és szerdán éppen az éllovast
fogadja hazai pályán.
Az alsóháznak gyakorlatilag
nincs tétje. A Maros KK mellett a
Dinamo a biztos kieső, míg a 7-8.
helyezettek is ismertek: Craiova és
Galac, legfeljebb a sorrend változhat. Az alsóház egyébként is csonkán folytatódik, a Maros KK
ellenfelei állnak, amikor ellene kellene pályára lépniük. Mivel a csapat befejezte az alapszakaszt, az
eredményeit nem törölte a szövetség, azonban a visszalépésért öszszesen 20 ezer euróra bírságolták
meg a csapatot. Ebből az összegből
azonban aligha látnak valamit, hiszen a Maros Kosárlabdaklub gyakorlatilag már csak arra vár, hogy
a bíróság kimondja a csődöt.
Ennek most biztosan örülnek azok,
akik mindent elkövettek, hogy a
csapat idáig süllyedjen, a Jóisten
majd megbocsát nekik, mert a
szurkolók biztosan nem…
Az alábbi statisztikát az egyik
hűséges szurkoló készítette, és a
Facebookon osztotta meg. Az adatok véglegesnek mondhatók, hiszen az a klub ebben a formában

Dino Pita (b2) és Sánta Szabolcs (k) szinte a végsőkig kitartottak a Maros KK mellett, az
átigazolási időszak végén távoztak a Tigrisektől. Nem sokkal később csapat is feladta.
Fotó: Nagy Tibor

egészen biztosan nem fogja folytatni. A Maros KK összesen 13 élvonalbeli évad után szűnik meg,
amelyek során 474 mérkőzést játszott. Ebből 258 győzelemmel örvendeztette meg a csarnokot
sokszor zsúfolásig megtöltő szurkolótábort. Ez 54%-os arány, ami,
ha figyelembe vesszük, hogy az
első két-három évben, illetve az
utolsóban csak ritkán győzött, iga-

zán jónak mondható. A csapat az
évek során 130 leigazolt játékost
foglalkoztatott, ezek közül 66 érkezett külföldről. Tizenkilenc ország
játékosai képviseltették magukat a
keretben. A 13 idényben összesen
hat edző irányította a csapatot:
Mihai Corui, Audrius Prakuraitis,
Déri Csaba, Srečko Sekulović,
Szászgáspár Barnabás és George
Trif.

Eredményjelző

A férfikosárlabda Nemzeti Liga középszakaszának eddigi eredményei:
* felsőház: BCM U FC Argeş Piteşti – Nagyszebeni CSU 81:98, Bukaresti
CSM Steaua – Kolozsvári U 84:74, Temesvári SCM – Nagyváradi CSM 86:88,
Nagyszeben – CSM Steaua 78:76, Nagyvárad – Piteşti 77:66, Kolozsvár –
Temesvár 98:89, Piteşti – Kolozsvár 78:74, Temesvár – CSM Steaua 78:66,
Nagyvárad – Nagyszeben 104:78, Kolozsvár – Nagyvárad 89:74, Nagyszeben
– Temesvár 74:64, CSM Steaua – Piteşti 80:59;
* alsóház: Bukaresti Dinamo – SCM U Craiova 70:99, Galaci Phoenix –
Jászvásári Politehnica 109:72, Galac – Temesvári Timba 80:70, Craiova –
Jászvásár 122:59, Timba – Jászvásár 91:74, Dinamo – Galac 62:94, Jászvásár
– Dinamo 103:83, Craiova – Timba 95:75.

Férfitenisz-Davis-kupa, negyeddöntő: Egyesült Államok – Belgium
4-0, Olaszország – Franciaország 13, Spanyolország – Németország 3-2,
Horvátország – Kazahsztán 3-1.
A szeptemberi elődöntőben az
amerikaiak Horvátországban lépnek
pályára, míg a franciák a spanyolokat
fogadják.

A marosvásárhelyi csapat eredményei: 2-2 a Zala megyei edzőválogatott ellen (gólszerzők: Radu
Bruzlea és Sorin Corpodean), 3-1 a
Zala megyei játékvezetői válogatott
(Radu Bruzlea, Florin Andrei és
George Cotârlan), valamint Nagykanizsa válogatottja ellen (Sorin
Muntean Sorin 2 és Florin Ioja).
A torna végeredménye: 1. Zala
megyei edzőválogatott 7 pont (114-es gólkülönbség), 2. Fair Play
Team 7 (8-4), 3. Zala megyei játékvezetők 3, 4. Nagykanizsa válogatottja 0.
A Fair Play Team összetétele:
Ovidiu Bordaş, Sorin Corpodean,
George Cotârlan, Radu Bruzlea,
Sorin Muntean, Kusztos László,
Mihai Marica, Doru Lucaciu, Iszlai
István, Fodor János, Florin Ioja,

* felsőház: 1. Nagyszeben 47 pont, 2. Kolozsvár 46, 3. Nagyvárad 44, 4. CSM
Steaua 43, 5. Temesvár 42, 6. Piteşti 40
* alsóház: 1. Craiova 39 pont, 2. Galac 38, 3. Timba 32, 4. Jászvásár 31, 5.
Maros KK 28, 6. Dinamo 26.

miután 6:2, 6:1 arányban legyőzték
az Amine Ahouda, Lamine Ouahab
duót. Ezt követően Dragoş Dima
(25 éves, ATP-419.) 6:0, 6:4-re legyőzte Soufiane El Mesbahit (17,
ATP-1.533.), végül Edris Fetişleam
6:2, 6:0-ra nyert Yassir Kilani
ellen.
Szombaton, az első meccsen
Marius Copil (27, ATP-82.) mindössze 29 perc alatt 6:0, 6-1-re lelépte Amine Ahoudát (20,
ATP-718.). A második mérkőzés is
alig tartott többet egy óránál: Adrian Ungur – Lamine Ouahab 6:0,
7:6 (7-3).
Románia a Lengyelország –
A szombati 2-0 után a Marius
Románia férfiteniszcsapata
Zimbabwe
mérkőzés győztesével
Copil,
Florin
Mergea
páros
gya5-0 arányban győzött Majátszik
a
következő
körben.
korlatilag
megnyerte
a
mérkőzést,
rokkó ellen a Davis-kupa eu-

Eredményjelző

Czimbalmos Ferenc Attila

Călin Buşcu és Daniel Botezan.
Csapatvezetők: Cseh Gábor és
Călin Flanja. A csapatot Fodor
János, az egykori AS Armata és Steaua hátvédje, valamint Sorin Corpodean volt élvonalbeli játékvezető
is erősítette.
A Fair Play Teamet fogadta
Nagykanizsa megyei jogú város önkormányzati vezetősége. A város
két alpogármestere üdvözölte a marosvásárhelyi sportküldöttséget, bemutatva a város megvalósításait és
távlati terveit. A marosvásárhelyiek
részéről a küldöttség vezetője, Cseh
Gábor mondott köszönetet a meghívásért, kiemelte a két megye, Maros
és Zala többéves testvérkapcsolatát,
majd egy Orbán Balázs-gondolattal
fejezte be köszöntőjét: „E hazának
jövője csak fiai egyetértő szeretetében van biztosítva”. Cseh Gábor így
folytatta: „Úgy gondolom, hogy ez
most aktuálisabb, mint bármikor.
Itthon, az anyaországban és otthon,
Erdélyben is, ahol román testvéreinkel kell megtaláljuk a közös hangot, és építsük a jövőt, tiszteletben
tartva egymás anyanyelvét, kultúráját, hagyományait. Azt hiszem,
hogy a Fair Play Teammal – amelyben román ajkú játékosok vannak
többségben – példát mutatunk ország-világ előtt” – zárta gondolatait
a csapatvezető.

Ranglista

Davis-kupa: Románia 5-0 arányban győzött
Marokkó ellen

rópai-afrikai zónájának II.
csoportjában, miután vasárnap Kolozsváron a román
fiúk megnyerték a párharc
páros és utolsó két egyes
mérkőzését is.

Sikeresen szerepelt a Zalakupán a Fair Play Maros Team

Második helyen végzett Nagykanizsán, a Zala-kupáért kiírt
kispályás labdarúgótornán a
marosvásárhelyi Fair Play
Team, amely egykori és jelenlegi játékvezetőkből verbuválódott. Az alakulat két
meccsét megnyerte, a csak
jobb gólkülönbségének köszönhetően első helyen zárt
Zala megyei edzőválogatottal
pedig döntetlenre játszott.

Bálint Zsombor
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Ma kapnak ellenfelet a magyarok

Ma rendezik a tenisz-Davis-kupa szeptemberi osztályozójának
sorsolását. A nemzetközi szövetség elkészítette a kiemelést, ez alapján pedig a következő csapatok közül kaphat ellenfelet Köves Gábor
együttese: Argentína, Nagy-Britannia, Ausztrália, Svájc, Szerbia,
Kanada, Csehország és Japán. Magyarország mellett Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Kolumbia, India, Hollandia, Svédország és Üzbegisztán szerepel a nem kiemeltek között.
Ha a 21 év után az élvonalba visszakerült magyar csapat megnyeri
az osztályozót, benn marad a világcsoportban. Ha kikap, akkor jövőre eggyel lejjebb, az euro-afrikai zóna I-es csoportjában folytatja.

Babos kikapott Muguruzától a döntőben

Babos Tímea kikapott a volt világelső Garbine Muguruzától a 250
ezer dollár összdíjazású keménypályás monterrey-i női tenisztorna
vasárnapi döntőjében. Az eredmény: Garbine Muguruza (spanyol,
1.) – Babos Tímea (4.) 3:6 6:4 6:3.

RÖVIDEN

* Újabb magyarellenes megnyilvánulás a román labdarúgó-bajnokságban: a Sepsi OSK hétfői, bukaresti (voluntari-i) vendégjátéka előtt
mintegy háromnegyed órával magyarokat gyalázó dalt játszottak be a stadionban. A Román Labdarúgó-szövetség még aznap elítélte a történteket,
és jelezte, a fegyelmi bizottság állapítja meg, ki a felelős, és milyen büntetést érdemel.

* Hétfői eredmények az 1. ligás labdarúgó-bajnokság rájátszásából:
felsőház: Bukaresti FCSB – USK Craiova 2-0; az állás: 1. FCSB 38 pont,
2. Kolozsvári CFR 36, 3. Craiova 31, 4. Konstancai Viitorul 29, 5. Gyurgyevói Astra 23, 6. Jászvásári CSM Politehnica 20; alsóház: Medgyesi
Gaz Metan – Temesvári Poli ACS 1-1, Bukaresti Juventus – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0-2; az állás: 1. Dinamo 29 pont, 2. Botoşani 25, 3.
Voluntari 18, 4. Sepsi OSK 16, 5. Temesvár 16, 6. Chiajna 16, 7. Medgyes
15, 8. Juventus 13.
* Labdarúgó Bajnokok Ligája-negyeddöntő, mai visszavágó mérkőzések (zárójelben a találkozót közvetítő televízióadók): Real Madrid – Juventus (M4 Sport, Look Plus), Bayern München – Sevilla (Look TV,
Szlovák 1). Mindkét találkozó 21.45 órakor kezdődik.

* A magyar női labdarúgó-válogatott 3-1-re legyőzte idegenben Horvátországot világbajnoki selejtezőn. Ez volt a csapat első sikere a mostani
kiírásban, amelynek köszönhetően el is mozdultak az utolsó helyről, amelyet átengedtek hétfői ellenfelüknek. Románia ma este 7-től Kisinyovban
lép pályára, Moldova ellenfeleként. A találkozót a Pro X TV élőben közvetíti.
* A női kosárlabda Nemzeti Liga elődöntős párharcainak első mérkőzésén: Szatmárnémeti – Brassó 101:60, Sepsiszentgyörgy – Kolozsvár
97:69. Az 5-8. helyekért (1. mérkőzések): Arad – Temesvár 57:65, Alexandria – Gyulafehérvár 98:64.

* Mindkét siófoki felkészülési mérkőzését megnyerte a magyar férfikézilabda-válogatott, Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány vezényletével
első két sikerét aratta az együttes. Az eredmények: Magyarország – Ausztria 33-22, Magyarország – Brazília 30-22.
* Női kézilabda Bajnokok Ligája-negyeddöntő, első mérkőzések: Bukaresti CSM – Metz Handball 34-21, FTC-Rail Cargo Hungaria – Rosztov-Don 29-31, Buducnost – Győri Audi ETO KC 20-26, FC Midtjylland
– HC Vardar 23-24. A visszavágókat szombaton és vasárnap rendezik.
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Rendőrségi hírek

Gyilkosság, öngyilkosság (?) Mikefalván
Április 9-én 23 óra körül a 112-es sürgősségi hívószámon értesítették a dicsőszentmártoni rendőröket, hogy egy mikefalvi
házban holttestre bukkantak. A rendőrök a
helyszínen egy 17 éves lányt találtak, nyakán
fojtásnyomokkal, a gazdasági melléképületben pedig egy 24 éves fiatalember felakasztott holttestét. A feltételezések szerint a
fiatalember megfojtotta a lányt, majd felakasztotta magát. A kivizsgálás folyamatban
van.
Bírságok az ortodox húsvét alatt
Az ortodox húsvét alatt 20 akciót hajtottak
végre a megyei rendőrök, 202 bevetésen vettek részt, amiből 170 esetben a 112-es sürgősségi hívószámon értesítették őket. Összesen

340 alkalommal mintegy 90.000 lejre bírságoltak és 418 lej értékben koboztak el javakat. Négy országosan körözött személyt
azonosítottak és hét személyt letartóztattak.
A közlekedésrendészek 16-szor büntettek, 18
jogosítványt és kilenc forgalmi engedélyt tartottak vissza.
Közlekedési kihágások
Április 6-án nem sokkal éjfél előtt a segesvári Európa Tanács utcában állítottak meg a
rendőrök egy 20 éves fiatalember által vezetett gépkocsit. Kiderült, hogy jogosítvány
nélkül vezetett. Ugyanaznap hajnalban szintén Segesváron, a Zaharia Boiu utcában egy
28 éves sofőrt ellenőriztek, akinek 0,62 mg/l
alkohol volt leheletében. Másnap a mezőbándi rendőrök Náznánfalván egy 74 éves

járművezetőt tartóztattak fel, járművének ideiglenes forgalmi engedélye február 3-én lejárt. Április 8-án délután a nyárádtői
rendőrök a városban állítottak meg egy járművet, vezetőjének nem volt jogosítványa.
Ugyanaznap kora délután a szászrégeni rendőrök a városközeli községi úton egy 41 éves
járművezető leheletében 0,48 mg/l alkoholt
mértek. Ennél jóval több volt annak a 24
éves fiatalembernek a leheletében (1,22
mg/l), akit április 9-én este 9 óra körül a marosvécsi rendőrök Bátoson ellenőriztek. Az
is kiderült, hogy nemcsak ittasan, hanem jogosítvány nélkül vezette az autót. Szintén ittasan (0,57 mg/l) vezette járművét
Csittszentivánon egy 43 éves férfi, illetve
ugyanaznap este tíz óra körül Búzaházán egy
44 éves férfi, akinél az alkoholszonda 0,71
mg/l-t mutatott. Az érintettek ellen büntetőeljárást kezdeményeztek.

ALKALMAZUNK kőművest. Tel. 0742557-214. (7769)
ALKALMAZUNK hegesztőket, lakatosokat. Tel. 0766-519-187. (19976-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (7783)
ALKALMAZUNK
két
juhászt
meghatározatlan időre. Tel. 0743-282790. (7754)
INGATLANÜGYNÖKSÉG
nyugdíjas
férfiakat keres ügynöki tevékenységre.
Tel. 0744-843-857. (20020)

MEGEMLÉKEZÉS

Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva, melyet reménykedve, türelemmel viseltél
magadban. Kegyetlen volt a
sors, elvett tőlünk, de jóságos
szíved emléke, szereteted
örökre itt marad velünk.
Temető csendje ad nekünk
nyugalmat, szívünk bánata
örökre megmarad.
Szomorú szívvel emlékezünk
a sárpataki születésű VARGA
GYULÁRA
halálának
9.
évfordulóján. Emlékét őrzi
bánatos szívű édesanyja, két
kis fia, Hunor és Zsombor,
testvére, József és családja.
Nyugodjál békében, drága
gyermekem! (7834-I)

A MAROS MEGYEI VADÁSZ- ÉS SPORTHORGÁSZ-EGYESÜLET
(AJVPS Mureş)
felhívja a figyelmüket, hogy a Marosvásárhelyhez tartozó horgászok közgyűlésének helyszíne megváltozott: a Petru Maior Egyetem épületében, a Köztársaság (Republicii) utcában, a November 7. negyedben lesz megtartva 2018. április
13-án 18 órától.

A Maros megyei AJVPS (20023)

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ sírhely az új temetőben. Érdeklődni a 0743-001-126-os telefonszámon, 16 óra után. (7836-I)
ELADÓ komplett Pallas nagy lexikona és hiányos Tolnai világlexikona.
Tel. 0775-589-483. (7817-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501. (7838)
KIADÓ 4 szobás lakás a Kövesdombon. Tel. 0740-279-793. (7855-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7664)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (6901)
ÉPÍTKEZÉSI cég 15% kedvezménynyel munkát vállal: háztetőkészítés,
Lindab-fedés, cserépforgatás, kerítés, kapuk, bontás, bármilyen belsőkülső munka. Tel. 0747-634-747.
(7784)

Annyira fáj, hogy el sem
mondhatom,
nem
látom
többé, s nem is hallhatom.
Hiába érzem őt itt belül
élénken, kezét felém nyújtva
esdőn, félénken. Mardos a kín,
hogy meg nem menthettelek,
s mikor elmentél, nem fogtam
a kezed.
Szomorú szívvel emlékezünk
április
11-én
SZABÓ
MÁRIÁRA
szül.
Bukur
halálának első évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
őrzi leánya és unokája. (7815-I)

A múltba nézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs
velünk.

Emlékezünk VASS GYULÁRA,
férjre, édesapára, aki nyolc
éve

örökre

godjon

(7822-I)

távozott.

békében!

Nyu-

Szerettei.

Balesetek
Április 6-án 6.36-kor Nádason, a község
segesvári kijáratánál levő „halálkanyarban”
egy autó lesodródott az úttesttől és az egyik
ház kerítésének csapódott. A gépkocsivezető
súlyosan megsérült. Április 9-én 16.43-kor
Nagyernye mellett egy 37 éves gépkocsivezető nem tartotta be a követési távolságot, és
hátulról beleütközött az előtte haladó, 43 éves
férfi által vezetett járműbe, amely az előtte
járó járműnek csapódott, meglökve az előtte
levőket is. A tömegbalesetben ketten könynyebb sérülést szenvedtek. A balesetet okozó
autóba még egy másik – egy 51 éves férfi
által vezetett – jármű is nekicsapódott. Ez a
sofőr is könnyebben megsérült. Ugyanaznap
este 8 óra körül szintén Nagyernye területén
egy 48 éves gépkocsivezető elütött és súlyosan megsebesített egy 67 éves nőt, aki szabálytalanul, nem a kijelölt helyen, akart
átkelni az úttesten. (v.gy.)

Fájó szívvel emlékezünk április 11én
szeretett
gyermekünkre,
SOMODI GYÖRGYRE, aki már 7
éve tragikus hirtelenséggel itt
hagyott minket. Mindig velünk
maradsz a szívünkben!
Szüleid, Erika és Mózes, valamint
szerető húgod, Judit és családja.
(7819-I)

Az idő múlik, telnek az évek,
de
szívemben
örökre
megmarad emléked.
Emléked
legyen
áldott,
nyugalmad csendes, drága
édesapám, KOZMA DÉNES.
Örökké bánatos leányod,
Emese
és
családja
Írországból. (7841-I)

A búcsúszó, mit nem mondtál
ki, elmaradt, de a szívemben
örökké velem maradsz, drága
egyetlen fiam.
Szomorú szívvel emlékezem
rád halálod 3. évfordulóján.
Soha nem felejtelek el, drága
egyetlen gyermekem, KOZMA
DÉNES.
Örökké
bánatos
édesanyád. (7841)

Rohan az idő, múlnak az évek,
szívünkben fájón él az
emléked.
Hálával és kegyelettel emlékezünk drága édesanyánkra, a
pókai
születésű
BÁN
ANNÁRA, aki húsz évvel
ezelőtt távozott az élők
sorából. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(7850)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagypapa,
dédnagypapa, rokon, szomszéd,
barát,
id. LŐRINCZ LÁSZLÓ
életének 86. évében türelemmel
viselt szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk temetésére április 12-én, csütörtökön 14 órakor
kerül sor a római katolikus temető felső kápolnájából. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (7845-I)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk

mindazokkal, akik ismerték és

szerették, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagytata, após, apatárs, sógor, jó szomszéd,

a Gaz-Metan egykori dolgozója,
FÜLÖP NÁNDOR

április 9-én életének 72. évében

tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Utolsó útjára április 11-én, szer-

dán 15 órakor kísérjük a koronkai
ravatalozóból. Emléke legyen ál-

dott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (7833-I)

Ezúton búcsúzunk jó barátunk-

tól,

SCHRAM RADUTÓL.

Nagyon fogsz nekünk hiányozni.
Jutka & Tibi, Andrea. (v.-I)

Fájó szívvel, de Isten akaratát el-

fogadva tudatjuk, hogy a szere-

tett férj, drága édesapa, nagytata,
testvér,

dr. KEREKES JENŐ

életének 68. évében távozott kö-

zülünk. Április 12-én, csütörtö-

kön 15 órától veszünk végső

búcsút

Tőle

Sepsiszentgyör-

gyön, a szemerjai új református

temetőben. Szülővárosát, Maros-

vásárhelyt egész életében lelké-

ben hordozta. Emléke legyen

áldott, pihenése csendes!

Gyászoló szerettei. (-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
Megjelent a Maros Megyei Tanács ifjúsági
pályázati felhívása

A Marosvásárhelyi Diákház a
megyei erdőgazdálkodási igazgatósággal, a vízügyi hatósággal, a Dimitrie Cantemir Egyetemmel és
több egyetemistaszervezettel közösen részt vesz az önkéntesség napjai
kampányakcióban. Április 17-én
Besében facsemetéket ültetnek, míg
április 20-án a Maros-part marosvásárhelyi szakaszát takarítják. Az érdeklődők
a
diákház
székhelyén (N. Grigorescu utca 19.
szám) vagy a www.cssmures.ro
honlapon, illetve a Diákház (Casa
de Cultură a Studenţilor Tg. Mureş)
Facebook-oldalán iratkozhatnak fel.
Bővebb felvilágosítás a rendezvényekkel kapcsolatosan a 0265-216066-os telefonszámon vagy a
ccs.targumures@mts.ro e-mailcímen.

A Maros Megyei Tanács meghirdette a 2018-as évre
vonatkozó pályázatát, amelynek keretében ifjúsági
tevékenységek lebonyolítására kérhetnek vissza
nem térítendő támogatást a civil szervezetek. A pályázati keret 100.000 lej. A pályázati felhívás és a
hozzá kapcsolódó dokumentáció elérhető a megyei
tanács weboldalán, a cjmures.ro oldalon, illetve
megtalálható az intézmény székhelyén is.
A pályázatokat 2018. május 11-én 16 óráig lehet benyújtani.
A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala
versenyvizsgát hirdet

A Népújság hirdetési irodájában
felveszünk APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KAMIONOSOKNAK munkalehetőség! Csak Németországon belül (Nürnberg környéke) éjszakai konténerszállítás. Nyelvtudást nem igényel. A munkaadó ingyenes szállást biztosít. Több info a 0756-754-073,
00-49-151-6673-3214-es telefonon. (20010)

A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és SOFŐRT. Tel. 0744-644-026. (-I)

TEXTIL-SZITAMŰHELYBE MUNKÁST keresünk. Munkaköri leírás: matricák, sziták előkészítése számítógépen, és ezek nyomtatása papírra, műanyagra vagy szövetre; nyomtatás előkészítése és elvégzése; a
nyomtatott anyagok csomagolása és szállításának előkészítése; információs támogatás az ügyfeleknek és az
eladási osztálynak; a megrendelések befejezésének követése. Az ideális jelölt: szakmai tapasztalat legalább
1 év; számítógép-ismeret (előny Corel Draw); középfokú végzettség; felelős személy, rendezett, figyel a
részletekre és kreatív. Az önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk: cariere@renania.ro vagy személyesen a Budiului–Bodoni utca 68. szám alatt, Marosvásárhelyen. Tel.: 0265/264-656, fax: 0265/260-906.
(sz.-I)

SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (6278-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (6278-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Amit kínálunk: biztos
és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (6278-I)

A SERVINSTAL KFT. alkalmaz GÉPLAKATOSOKAT és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT. Tel.
0742-574-804. (sz.-I)

A BIROTECH PRES alkalmaz fiatalabb generációhoz tartozó NŐKET PÉNZTÁRGÉPEK ÉS IRODAI
KELLÉKEK ELADÁSÁRA ÉS TANÁCSADÓ TEVÉKENYSÉGRE. Elvárások: közép- vagy felsőfokú
végzettség, a személyi számítógép, Office Word/Office Excel felhasználói szintű ismerete. Érdeklődni lehet
a 0744-556-585-ös telefonszámon. Az önéletrajzokat a birotech@mures.rdsmail.ro e-mail-címre küldjék.
Faxszám: 0265/264-072. (61981-I)

A BIROTECH PRES alkalmaz PÉNZTÁRGÉP ÉS ELEKTRONIKAI KÉSZÜLÉKEK SZERVIZELÉSÉRE fiatalabb generációhoz tartozó személyeket. Elvárások: közép- vagy felsőfokú végzettség az elektronika, villamosság vagy informatika terén, B kategóriás jogosítvány. Érdeklődni lehet a 0744-556-585-ös
telefonszámon. Az önéletrajzokat a birotech@mures.rdsmail.ro e-mail-címre küldjék. Faxszám: 0265/264072. (61981-I)
HÁZTETŐKÉSZÍTÉS, külső-belső munkálatok. Tel. 0741-385-192. (7784)

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756-128-313.
(19953-I)
KERESÜNK GONDOZÓT állatok mellé (tehén). Tel. 0729-925-074. (7842)

ALKALMAZOK LAKATOST és ASZTALOST. Tel. 0752-069-079. (7847-I)

a Műszaki Igazgatóság civil építkezési és beruházási
részlegére III. szintű, fő szakmai fokozatú referensi állás
betöltésére.
A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) 2018. május 10-én 10 órától kerül sor – írásbeli
vizsga.
Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
A jelentkezési iratcsomókat 20 napon belül lehet benyújtani, azután,
hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének III. fejezetében, és a 2017. évi 761-es számú kormányhatározat 49-es cikkelyének (1) bekezdésénél előírt okiratokat kell tartalmaznia.
A meghatározott bibliográfiát, illetve a munkaköri leírásban megszabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján
(www.tirgumures.ro) teszik közzé.
Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás:
Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265-268-330-as
telefonszám, 110-es mellék, vita.ibolya@tirgumures.ro, kapcsolattartó
Vita Ibolya tanácsos.
Dr. Dorin Florea polgármester

Tavaszi általános
nagytakarítás:
utcabeosztás az április 16–21.
közötti időszakra

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala általános tavaszi nagytakarítást szervez, amely során elszállítják a háztartásoknál felhalmozott
hulladékot. A 2018. április 16-21. közötti időszakra vonatkozó utcabeosztás:
Április 16.: Cukorgyári, Zsilava, Rozmaring, Temes, Tordai, Pajka Károly, Egység, Váltóőr, Kalász, Közlegelő, Cséplés, Termés, Kurta
utcák;
Április 17.: a Dózsa György út vasútállomás és vegyi kombinát közötti
szakasza, mindkét irányban;
Április 18.: Március 8., Ősz, Kapa, Domb, Déli, Kudzsir, Vajdahunyad,
Resicabánya, Nagydisznódi utcák;
Április 19.: Béga, Bodoni, Törcsvár, Ludasi, Radnóti, Gyulafehérvári,
Malomfalva, Caraiman, Bogáti, Nyíres, Ilie Munteanu, Kalapács
utcák;
Április 20.: Raktár, Băneasa, Cserna, Cukorgyári (bejárat a Băneasa
utcából), Felszabadulás utcák;
Április 21.: Malom, Arany János, Cloşca, Cuza Vodă, Bolgárok tere,
Győzelem tér, Rózsák tere, Színház tér, Petőfi Sándor, Tusnád, Ifjúság, Városháza, George Enescu utcák.
Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat,
hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, valamint az ezekhez tartozó területet
és zöldövezetet. Továbbá kérjük, hogy a hulladékot helyezzék ki a járdák szélére (kupacokba, kivéve az építkezési/bontási munkálatokból
származó hulladékot), a szállítóeszközök számára könnyen megközelíthető helyre, a meghirdetett dátum előtti napon. A fakorona-alakításból
származó ágakat külön kell tenni, ellenkező esetben ezt nem szállítják
el. A hulladékot a meghirdetett program szerinti napon viszik el minden
utcából. A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékot csak a köztisztasági vállalathoz (Salubriserv Rt.) benyújtott előzetes megrendelés
alapján szállítják el, a tulajdonosi társulásokat pedig megbírságolják.
Kivételes esetekben (időjárás, objektív okok miatt eltérés a meghirdetett
programtól stb.) a program változhat.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály
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A Surub Trade S.R.L . dinamikusan fejlődő csavargyárába
keresünk munkatársakat a következő munkakörökbe:

fémesztergályos

Elvárásaink:
esztergályos, fémforgácsoló vagy
fémmegmunkáló szakképesítés
pontosság, megbízhatóság
lojalitás
Elvárásaink:
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

gépbeállító, gépkezelő

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

Előny, de nem feltétel:
műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés
A gépek kezelését megtanítjuk.

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

