
A helyi közösség akaratát figyelmen
kívül hagyva hozták meg a döntést Bu-
karestben, hogy mégis jelzőlámpák sza-
bályozzák majd a forgalmat az
Ákosfalva központjában lévő problémás
útkereszteződésben. Az ügyben legin-
kább érintett ákosfalvi közösség azon-
ban nem ért egyet ezzel a változattal,
álláspontjuk szerint az eredeti terv,
azaz a körforgalom lett volna a leghaté-
konyabb megoldás a kereszteződésben
kialakult forgalmi dugók feloldására. 

– Sajnálattal tudatjuk, hogy nem a megfelelő
döntés született Bukarestben! Nem körforgalom
lesz az ákosfalvi útkereszteződésben, hanem
modernizált jelzőlámpás útkereszteződés.
Habár az ákosfalvi helyi tanács és a polgármes-
teri hivatal minden erőforrást megmozgatott,
mégis jobban tudják Bukarestben, mint mi helyi
szinten, hogy mi a jó nekünk, a községünknek,
a forgalomnak, a gyalogosoknak – adott hangot
csalódottságának a napokban közösségi oldalán
Osváth Csaba, Ákosfalva polgármestere. A
község vezetősége maximálisan támogatta a
problémás útkereszteződés korszerűsítését, mi-
után az útügyi hatóság brassói illetékeseivel tör-

tént egyeztetések során egy komplexebb, kettős
körforgalom kialakítását helyezték kilátásba. A
község azt is felajánlotta, hogy lebontják a ke-
reszteződés közvetlen szomszédságában lévő
művelődési otthont annak érdekében, hogy egy
jól beilleszthető körforgalmat hozzon létre az
Országos Autópálya- és Közútkezelő Társaság.
Erre az ákosfalvi tanács rá is bólintott. 

Amint arról több alkalommal beszámoltunk,
régóta várat magára az Ákosfalva központjában
lévő problémás útkereszteződés rendezése. Mi-
után évekig késett az eredeti terv megvalósítása,

Visszafordítható migráció?
Egy egészen friss felmérés szerint a román és a lit-

ván munkavállalók a legmobilisabbak az uniós tagál-
lamok polgárai közül. Magyarul, ők a leginkább
hajlamosak jobb fizetésért külföldre költözni, amit pél-
dául a minimálbér szintjéről pár hónapja készült uniós
statisztika is alátámaszt, hiszen a bolgárok után ez a
két állam hátulról a második és a harmadik eme uniós
bérlistán.

Szép hazánk simán listavezető abból a szempontból,
hogy munkaképes lakosságának közel ötöde nem itthon
keresi a kenyerét. Ez „szép” bizonyítvány az utóbbi év-
tizedek kormányairól és azok gazdaságpolitikai szak-
értelméről, mert azok kellett volna olyan
életszínvonalat teremtsenek, hogy ezek az emberek itt-
hon is megtalálhassák a boldogulásukat. Ha itthon ke-
resnének jó bért, és fizetnének is annak megfelelő adót,
mindjárt nem kéne a politikusoknak annyit vakarózni,
hogy miből lesz pénz az állami fizetésekre és a nyug-
díjkasszába. De nem csak az ő fejük fájhat a jelenség
miatt, hanem a még itthon maradt adófizetőké is, főleg
azoké, akik hosszabb távlatban reménykednek nyugdíj-
ban.

A versenyszférából hiányzó milliónyi munkavállaló
hazavonzására az utóbbi kormányoktól nem sok ötletre

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Gyereknap 
a Csűrszínházban 
Néhány éve hagyományosan a Csűr-
színház az évadot június elsején a
gyermeknap alkalmából bemutatott
előadással kezdi. Az idén a Maros Mű-
vészegyüttes várja a gyerekeket – de
nem csak őket – egész napos családi
programra.
____________2.
Találkozás 
Tompa Lászlóval 
A telt ház az érdeklődést jelezte a
vers, az életmű iránt. A szervezők a
költőt Kemény János marosvécsi ven-
dégei között tartják számon, hiszen
Tompa László visszahúzódó, nehezen
barátkozó természete ellenére szemé-
lyesen is részt vett az 1926. július 18–
20. közötti vécsi találkozón. 
____________5.
Minőségi játékok
fából
Tökéletes pontossággal kidolgozott
bababútorok, játék járművek széles
választéka, mindez jó minőségű fából
– szinte nem akadt kisgyerekes szülő,
aki ne időzött volna el a marosvásár-
helyi Vár sétányon nemrég szervezett
termékvásáron a minőségi fajátékoktól
roskadozó polcok előtt. 
____________6.Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Jobban tudják Bukarestben, hogy mi jobb Ákosfalván 

Körforgalom helyett jelzőlámpa



XII. Rügyecske népdalvetélkedő
Szászrégenben
A szászrégeni Eugen Nicoară művelődési ház és a Hu-
mana Regun Egyesület szervezésében május 30-án,
szerdán 18 órától kezdődik a XII. Hagyományőrző Rü-
gyecskék népdalvetélkedő II. – III. és IV. osztályos szász-
régeni kisdiákok részvételével. A rendezvényen fellép a
szászrégeni Florea Bogdan Gimnázium Gyöngyvirág nép-
tánccsoportja, a kisfülpösi Verőfény néptánccsoport, vala-
mint Bondor Anna Renáta és Gorbai Eszter diákok. A
belépés ingyenes. 

Rocksulis 
hangszerválasztó 
Június 1-jén a marosvásárhelyi Rocksuli hangszervá-
lasztó programot tart. Ennek keretében az érdeklődők be-
pillantást nyerhetnek a Rocksuli működésébe,
kipróbálhatnak hangszereket, és részt vehetnek egy kis
örömzenélésben, amit rocksulis diákok adnak majd elő. A
hangszerválasztó 16 és 18 óra, míg az örömzenélés 18
és 19 óra között lesz a marosvásárhelyi Posta utca 2.
szám alatti teremben (volt bábszínház). Az idei hangszer-
választó újdonsága, hogy a Rocksuli a Népművészeti Is-
kolával közösen rendezi, így az Apolló Ház is várja az
érdeklődőket.

A nemzeti összetartozás napja 
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szerve-
zete június 4-én, hétfőn 16.30 órától a nemzeti összetar-
tozás napja alkalmából megemlékezést szervez a
marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség temp-
lomkertjében. A szervezők ugyanakkor felkérik Marosvá-
sárhely és Maros megye történelmi egyházait, hogy június
4-én, hétfőn 16.32 órakor szólaltassák meg a templomok
harangjait, emlékezve a gyászos trianoni békeszerződés
aláírásának időpontjára.

Gyermeknap a Kottával!
A Marosvásárhelyi Rádió magyar nyelvű adásának évad-
záró Kotta műsora meghívottja gyermeknap alkalmából a
marosvásárhelyi Póra Zoli és a Stone Hill csapata lesz. A
kövesdombi zenészek dalaikkal nemcsak a gyerekeket
tudják igazán jó hangulatba hozni, zenéjükkel a felnőttek-
hez is szólnak. A vidám szövegek, dúdolható, ismert dal-
lamok mellett mókás jelmez is szórakoztatja a
jelenlévőket. Rendhagyó módon ezúttal pénteken, június
1-jén este 6 órára várják a kicsiket és nagyokat a rádió stú-
diótermébe. A belépés díjtalan.

Az évadban utoljára csapódik
blokknak a Retromadár

Az idei színházi évadban június 3-án, vasárnap 19 órától
utoljára adja elő a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata a Nemzeti nagytermében a Ret-
romadár blokknak csapódik, és forró aszfaltra zuhan című
előadását, amelyet Radu Afrim írt és rendezett. A ’70-es
évek Romániáját idéző előadás egy olyan korba repít visz-
sza, amikor az emberek abban a blokklakásban éltek, amit
kiutaltak nekik, amikor a kazettofon szenzációszámba
ment, az ökologikus és a depresszió pedig nem képezték
a mindennapi szókincs részét. Díszlet- és jelmeztervező:
Irina Moscu, rendezőasszisztens: Fülöp Bea, a tervező
asszisztense: Andreea Tecla, videomapping: Andrei Coz-
lac, videomapping-asszisztens: Marian – Mina Mihai,
hangzásvilág: Radu Afrim, Gáspár Álmos, Pál Petra
Noémi, Roşaţă Cătălin, light design: Aszalos Attila, 
koreográfus: Ruszuly Ervin, fordító: Sándor László. Az elő-
adás időtartama: 3 óra 10 perc (egy szünettel). 

Székely Csaba Berlinben 
A berlini Deutsches Theater műsorra tűzte Székely Csaba
Idegenek (Die Fremden) című könyvéből válogatott darab-
ját (Ezek állatok), amelyet Dömötör András rendezett. Elő-
adják: Christoph Franken, Thorsten Hierse, Jeremy
Mockridge, Helmut Mooshammer, Barbara Schnitzler. A
felolvasószínházi előadás a június 1–3. között Radar Ost
(Keleti radar) címmel megrendezendő kelet-európai szín-
házak miniévadján látható, ahol más keleti európai szer-
zők is bemutatkoznak. 

Verskötet-bemutató 
Marosvásárhelyen a kövesdombi unitárius templomban jú-
nius 3-án, vasárnap, a 10 órától kezdődő istentisztelet ke-
retében Sándor Szilárd jobbágyfalva-nyárádszeredai
unitárius lelkész bemutatja Végül kisimul minden ránc
című verseskötetét, amelyet N. Kiss László néhai lupény-
vulkáni és tordai unitárius lelkész emlékének szentelt. A
könyvbemutatóval egybekötött istentiszteleten a Tiberius
vonósnégyes is fellép. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma JANKA és ZSANETT,
holnap ANGÉLA és PET-
RONELLA napja.
ANGÉLA: a latin Angelus női
párja, jelentése: angyal, követ,
hírnök. 

30., szerda
A Nap kel 

5 óra 34 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 5 perckor. 
Az év 150. napja, 

hátravan 215 nap.
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1 EUR 4,6397

1 USD 4,0284

100 HUF 1,4485

1 g ARANY 169,0228

IDŐJÁRÁS
Napos, meleg idő

Hőmérséklet:
max. 300C
min. 130C

Megyei hírek

Néhány éve hagyományosan a
Csűrszínház az évadot június el-
sején a gyermeknap alkalmából
bemutatott előadással kezdi. Az
idén a Maros Művészegyüttes
várja a gyerekeket – de nem
csak őket – egész napos családi
programra. Lesz kóruselőadás,
néptáncelőadás, majd ki lehet
próbálni a jelmezeket, a gyere-
keknek táncházat szerveznek,
és a felnőttek is rázendíthenek
az együttes tagjaival és zeneka-
rával. Az évadot megelőzően a
művészegyüttes tagjai (tánco-
sok, zenészek, adminisztratív
személyzet) – összesen 17-en –
önkéntes munkával tegnap az
évad első előadására rendbe
tették, kitakarították a Csűr-
színházat. 

Meglepetésvendég fellépésével kez-
dődne a mikházi Széllyes Sándor
Csűrszínház 2018-as évadjának prog-
ramja. Június 1-jén, pénteken 11 órától
ugyanis a Kolozsvár Magyar Gyer-
mekkórusa nyitja meg a rendezvényt.
A kórus 2016 februárjában alakult
meg. Kezdeményezője, szervezője
Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar

Opera igazgatója, aki annak szüksé-
gességét fogalmazta meg, hogy le-
gyen Kolozsvárnak és mondhatni
Erdélynek egy olyan minőségi gyer-
mekkórusa, amely, habár a Magyar
Opera védnökségével folytatja tevé-
kenységét, nemcsak az intézményt
szolgálja és a helyi közönségnek sze-
rez örömöt, hanem kiszállásaival Er-
dély-szerte eljuttatja a magyar és
nemzetközi gyermekkórus-irodalom
legszebbjeit. A kórus megalapítója és
vezetője Takács Aranka, karvezető
Kovács Dalma és Kálló Krisztián.
Mintegy ötven 7–13 év közötti ko-
lozsvári és környékbeli gyerek a
tagja. A gyermekkórus megalakulása
óta fellépett Bizet Carmen c. operá-
jában, Puccini Bohéméletében, Ko-
dály Háry Jánosában, de az erdélyi
kórusesemények állandó meghívott-
jává is vált. A Csűrszínházban sorra
kerülő kórushangversenyen Kálló
Krisztián karmester, doktorandusz
vezényel.

A kórushangverseny után a Maros
Művészegyüttes a János vitéz mesejá-
tékot viszi színre. Kicsik és nagyok is
egyaránt gyönyörködhetnek a szép
előadáson, amelynek koreográfiáját az

Erdélyből elszármazott hírneves 
koreográfus, Novák Ferenc rendezte.
Zeneszerző: Rossa László, szövegíró:
Novák Péter, a koreográfus munkatár-
sai: Rémi Tünde és Lengyel Szabolcs,
tánckarvezetők: Nagy Levente Lehel
és Törzsök Zsuzsánna. Díszlet, jelmez:
Bandi Kati és Imrik Zsuzsa. 

Az előadás után a gyerekek kipró-
bálhatják a jelmezeket, fotókat ké-
szíthetnek a táncjáték szereplőivel,
majd gyerektáncház lesz. A felnőttek
is táncra perdülhetnek, vagy az
együttes tagjaival népdalokat is ta-
nulhatnak. A Csűrszínházi Egyesület
és a Maros Művészegyüttes által kö-
zösen szervezett rendezvényre a be-
lépés díjtalan, így ha egy kellemes
családi napot szeretnének eltölteni,
akkor ne hagyják ki ezt az ajánlatot.
Az említett műsoron kívül idegenve-
zetővel meg lehet látogatni a mikházi
Ferenc-rendi kolostortemplomot és a
római castrum helyszínét, valamint
az ott levő két idődobozt, amelyben
a kiállított tárgyak révén történelmi
időutazást tehetnek az érdeklődők –
tájékoztatott Barabás Attila-Csaba, a
Maros Művészegyüttes igazgatója.
(vajda) 

Jelenet a János vitéz című előadásból (illusztráció)

RENDEZVÉNYEK

Gyereknap a Csűrszínházban 
Interaktív családi program 

Sorsolás a Bernády Házban ma 15 órakor!
A Népújság ma 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea utca 6. szám)   a Hűséges elő-

fizető – MÁJUS nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és
a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



A romániai felsőoktatási intézmények közül legelső
helyen szerepel a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
a Center for World University Rankings (CWUR)
által május 28-án közzétett globális egyetemi rang-
sorban.

Az általános rangsorolás szerint a világ 18.000 egyeteme
közül a BBTE a 802. helyen található. A CWUR a felsőokta-
tási intézményeket a következő szempontok alapján vizsgálta
és rangsorolta: az oktatási folyamat minősége, a végzettek
munkaerőpiacon való elhelyezkedése, a kutatási tevékenység
eredményei, a tudományos publikációk minősége, mennyi-
sége és idézettsége.

A globális egyetemi rangsorolást elvégző központ (CWUR)
az egyetemi oktatás fontos konzultatív szervezete, amelynek
rangsorai elismertek a nagyfokú objektivitásuknak, átlátható-
ságuknak és következetességüknek köszönhetően. „Az a tény,
hogy országos szinten újra legelső egyetemként szerepelünk
a rangsorban, sőt még ennél is több, hiszen a kiértékelt 18.000

felsőoktatási intézmény közül a világ első 1000 egyeteme kö-
zött vagyunk, újból bizonyítja a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetemen zajló oktatási és kutatási tevékenységek
minőségének magas színvonalát. Íme, ezúttal is megerősítést
nyert az a nagyfokú bizalom és teljesítmény, amelyet egyete-
münk elért, és újból sikerült megelőznie lényegesen nagyobb
költségvetésből gazdálkodó egyetemeket” – jelentette ki dr.
Daniel David egyetemi tanár, a BBTE kutatásért, versenyké-
pességért-kiválóságért és tudományos kiadványokért felelős
rektorhelyettese.

Ez a teljesítmény visszaigazolja a feltörekvő gazdaságú or-
szágok felsőoktatási intézményeiről összeállított Times 
Higher Education–New Europe kiemelkedő nemzetközi egye-
temi rangsorban korábban elért eredményeket: a BBTE a fel-
mérésben részt vevő 378 egyetem közül a 162. helyen
szerepelt, illetve a Times Higher Education–New Europe
rangsorban elért teljesítményt: a BBTE országos szinten le-
gelső volt, az összehasonlításban részt vevő 53 egyetem közül
pedig a 17. helyen szerepelt. (közlemény)
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Meleg lesz a következő két héten
Országszerte meleg lesz a következő két héten, de
záporokra, villámlásra, felerősödő szélre és akár 
jégesőre is számítani lehet – derül ki az Országos
Meteorológiai Szolgálat (ANM) május 28-a és június
10-e közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből. Er-
délyben május végéig 28-29 Celsius-fokos nappali
csúcshőmérséklet várható. Június első két napján
ez 22 fokra csökken, majd június 3-a és 8-a között
ismét 24-26 fok körül alakul. A jelzett időszak utolsó
napjaiban 23-24 Celsius-fokos nappali csúcshőmér-
sékletre kell számítani. Éjszakánként 11 vagy akár
8 fokig hűlhet a levegő. Esőre június 1-je és 10 kö-
zött van nagyobb esély. (Agerpres)

Mészáros Márta életműdíjat 
vett át a TIFF-en

Mészáros Márta filmrendező életműdíjat vett át hétfő
este Kolozsváron a Transilvania Nemzetközi Film-
fesztiválon (TIFF), mielőtt levetítették az Aurora Bo-
realis – Északi fény című filmjét. Az ünnepélyes
díjátadáson a rendező elmondta, úgy érzi, mintha
hazatérne Romániába, hiszen a bukaresti Alexandru
Sahia Filmstúdióban kezdte a dokumentumfilmes
pályafutását. Mint elmagyarázta, moszkvai tanulmá-
nyai idején ismerkedett meg egy romániai magyar fi-
úval, akiért Bukarestbe költözött. Hozzátette: a fia is
a román fővárosban született, ezért most is szívesen
jött vissza Romániába, hogy bemutassa a legutóbbi
filmjét – idézte az Agerpres hírügynökség. Tudor 
Giurgiu, a TIFF elnöke a filmművészet élő legend-
ájaként mutatta be Mészáros Mártát. Felidézte: még
diákkorában látta Mészáros Márta első filmjeit a Bu-
karesti Film- és Színművészeti Akadémián, ahol
sokat tanult a magyar filmművészeti iskoláról. (MTI)

Baleset öt áldozattal
Öt személy elhunyt, egy nyolcéves gyerek megsérült
hétfőről keddre virradóra a Temes megyei Újvár köz-
ség területén történt balesetben. „A 45 éves férfi által
vezetett gépjárműben hat személy utazott, egy ka-
nyarban a férfi elvesztette uralmát a gépjármű fölött
és kisodródott. Négy személy a helyszínen elhunyt,
az ötödik a kórházban. Csak a gyerek élte túl, de őt
is kórházba szállították” – nyilatkozta kedden az
AGERPRES hírügynökségnek Aurelia Voicilă, a
Temes megyei rendőr-főkapitányság szóvivője. Az
idézett forrás szerint a vizsgálatokból kiderült, hogy
a sofőr nem fogyasztott alkoholt, azonban valószí-
nűleg gyorshajtás okozta a balesetet. (Agerpres)

A románok és a litvánok a legmobi-
lisabbak az EU lakosai közül

A munkaképes romániai lakosság – ami a definíció
szerint a 20 és 64 év közötti állampolgárokat jelenti
– több mint 19 százaléka 2017-ben már európai
uniós tagállamban élt – derül ki az EU statisztikai hi-
vatala, az Eurostat legfrissebb, hétfőn nyilvános-
ságra hozott felméréséből. A most közölt adatsorok
szerint az unió munkaképes lakosainak 3,8 száza-
léka élt külföldön a tavaly. Tíz évvel ezelőtt ez az
arány még 2,5 százalékos volt. A helyzet nagyban
eltér az EU különböző tagállamai között: míg Német-
ország munkaképes lakosságának alig 1 százaléka
él és dolgozik külföldön, addig Romániában ez az
arány 19,7 százalékos. (Mediafax)

tellett, most egy egykori miniszter állt elő egy ilyen terv-
vel. Az illető technokrataként volt vállalkozásfejlesztés-
sel megbízott tagja két szocdem kabinetnek is az utóbbi
négy év során, tavaly februárban a hírhedt 13-as éjsza-
káját követően vette a kalapját, azóta a kis- és közép-
vállalkozások országos tanácsát elnökli. Szerinte uniós
pénzből kellene egy olyan programot indítani, amiből
a hazatelepülők ezereurós kezdő támogatásban és leg-
feljebb egy évig még bérpótlékban is részesülhetnek,
mert úgy véli, ha nem sikerül hazacsábítani ezeket a
munkavállalókat, akkor vendégmunkásokkal lesz kény-
telen a munkaerőhiányt megoldani a vállalkozói szféra.

Az ötlet nem ördögtől való, bár azon lehetne vitázni,
hogy a hazatelepülők támogatása mennyire diszkrimi-
natív azokkal szemben, akik eddig is itthon keresték meg
a betevőjüket, de tény, hogy a munkaerőhiány megol-
dásra vár. Ám korántsem biztos, hogy egy ilyen prog-
ramra vevő lesz a mostani kormányzat. Egyrészt, mert
egyáltalán a gondolkodásnak is ritkán mutatják jelét,
nem is beszélve a távlati tervezésről, másrészt ennek a
csapatnak nagyon nem érdeke rendesen működő nyu-
gati országokat is látott potenciális választókkal gyűj-
teni a baját. Mert ennek a rétegnek már nehezen lehet
kiszúrni a szemét választások napján egy kis csomaggal
a szavazatért cserébe, rendesebb világot is látott ember
már korrekt szolgáltatást is elvár az adójáért cserébe.
A gazdaságot és hosszabb távon az egész társadalmat
is hátrányosan érintő munkaerőhiány miatti gondokat
aligha ez az ötlet fogja megoldani.

Visszafordítható migráció?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Még egy értékelés szerint
A BBTE a legjobb romániai egyetem

Több parlamenti képviselő igazolt át – főleg a kor-
mányon lévő PSD-ből a Victor Ponta által tavaly ala-
pított Pró Románia pártba azóta, hogy a
korrupcióellenes ügyészség (DNA) által megvádolt
volt miniszterelnököt két hete első fokon felmen-
tette a legfelsőbb bíróság.

Pénteken Nicolae Bănicioiu volt egészségügyi miniszter is
bejelentette, hogy kilép a PSD-ből és a Pró Romániához csat-
lakozik. Ő már a második volt PSD-miniszter, aki átigazolt
Pontához Mircea Dobre egykori idegenforgalmi miniszter
után. Rajtuk kívül a Traian Băsescu volt államfő vezette Népi
Mozgalom Pártjának (PMP) egyik képviselője és a PSD
másik három törvényhozója a héten közölte, hogy csatlakozik
a Pró Románia párthoz.

Liviu Dragnea PSD-elnök a „vérveszteséget” minimali-
zálva azt mondta, a PSD két volt miniszterelnökének „pat-
kánytempója” valójában nem ingatja meg a
kormánytöbbséget. „A patkányok is rágcsálnak egy kicsit, de
attól még nem dől össze a ház” – mondta Dragnea, anélkül,
hogy nevesítette volna, ki másnak szól Pontán kívül a bírálat.
A román sajtó úgy véli, talán a kormány éléről januárban le-
mondatott Mihai Tudoséra gondolhatott, aki több ízben fogal-
mazott meg a pártvezérétől eltérő véleményt, de nem lépett
ki a PSD-ből.

Ponta azt válaszolta, hogy a PSD egy „Titanic”, amely a fe-
délzetén utazóknak fényűző körülményeket biztosítva rohan
vesztébe, a Pró Románia pedig egy kis mentőcsónak, amely
helyet biztosít azoknak, akik meg akarják menteni a szociál-
demokráciát. A volt miniszterelnök szerint Dragnea egysze-
mélyes uralma alá hajtotta a PSD-t, a parlamentet, valamint
Románia kormányát, és önös érdekei alapján fogadtat el tör-
vényeket. A román parlamentben megszokott jelenség a kép-
viselők átülése. Ponta is úgy került először hatalomra, hogy a
PSD és a liberálisok által alapított szociálliberális szövetség-
nek (USL) 2012 tavaszán sikerült elegendő képviselőt átcsá-

bítani ahhoz, hogy megbuktassák Mihai Răzvan Ungureanu
jobbközép kormányát. Ponta 2015-ben, az ellene indult bűn-
vádi eljárás miatt mondott le a PSD elnökségéről. Bár utód-
jával, Liviu Dragnea mostani szociáldemokrata pártelnökkel
ápolt viszonya már akkor sem volt felhőtlen, a 2016-os vá-
lasztásokon még a PSD jelöltlistáján szerzett újabb képviselői
mandátumot. Pontát tavaly nyáron zárták ki a PSD-ből, mi-
után pártjával szembefordulva az akkori kegyvesztett minisz-
terelnök, Sorin Grindeanu mellé állt azt követően is, hogy a
PSD megvonta a bizalmat Grindeanutól.
Ponta kérelmezni fogja, hogy új alakulata frakciót alakíthasson

Victor Ponta kérelmezni fogja a hét folyamán, hogy az ál-
tala vezetett új alakulat, a Pró Románia, saját parlamenti frak-
ciót alakíthasson. A bejelentést az újonnan létesített párt
2018-2024-es politikai programját ismertető eseményen tette
Ponta. Ezen arról is beszámolt, hogy októberben vagy novem-
berben kongresszust tartanak, amelyen kiderül, kiket jelöl a
párt a 2019-ben esedékes európai parlamenti választásokra.
„Olyan emberek közül akarunk jelölteket válogatni az EP-vá-
lasztásokra, akik jól beszélnek románul és angolul, és hatással
lehetnek arra a területre, amelyet képviselnek” – fogalmazott.

A szintén jövőre sorra kerülő elnökválasztás kapcsán azt
mondta, alakulata „örömmel támogatná” Ecaterina Andro-
nescu szociáldemokrata párti szenátor jelölését.

A volt oktatási miniszter részt vett az új párt hétfő délutáni
rendezvényén, Ponta azt mondta, személyesen hívta meg.

„Sokan vannak olyanok, akik mellettünk állnak ugyan, de
nehezen tudnak elszakadni. Nekem sem volt könnyű elsza-
kadnom az egyetlen párttól, amelynek valaha tagja voltam.
Sok volt párttársammal tárgyaltam az utóbbi időben, és vilá-
gosan elmondtam nekik, hogy a Pró Románia balközép párt,
az elmúlt években folytatott politikát visszük tovább” – fo-
galmazott, hozzátéve, ha esedékessé válik, alakulata „a PSD-
vel hozná létre a legtermészetesebb szövetséget, de Dragnea
és csapata nélkül”. (hírösszefoglaló)

Több képviselő átigazolt Ponta pártjába

A Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség
megállapította a 2017-es mezőgazdasági évre járó támogatási
igénylések és kifizetések határidejét. Ezek szerint május 31-
ig lehet módosítani a 2018-ban benyújtott egyedi támogatási
igények dokumentációját. Ugyancsak május 31-e az előző évi
őszi mezőgazdasági munkákért járó anyagi segítség igénylé-
sének határideje. Június 10-e és 30-a között ellenőrzik az iro-
dákban a kérvényeket, és beütemezik a terepszemléket.
Augusztus 31-ig kell láttamozni a 2017-re érvényes földterü-
let-bérleti könyveket (carnet de rentier agricol). 

2016-ban vezette be az Európai Unió az előzetes ellenőr-
zést. 2017-től az APIA elektronikus adatbázisa le-
hetővé teszi, hogy számítógépen
(teledetekcióval) az alkalmazott az irodában el-
lenőrizze azt, hogy a kérvényben szereplő adatok
megfelelnek-e a valóságnak, rendellenesség ese-
tén pedig az APIA felkérheti a gazdákat, hogy
megfelelő időben módosítsák a dokumentációt,
illetve tisztázzák, ha valami nézeteltérés merült
fel. Amennyiben úgy döntenek, az APIA-alkal-
mazott a helyszínen is egyeztetheti a kérvényben
szereplő adatokat a valóságban tapasztaltakkal.
Csak a lezárt kérvények eseteben végezhetik el
az előzetes ellenőrzést. Gyakorlatilag azt vizsgál-
ják, hogy a támogatási kérvényben igényelt terü-
let megegyezik-e a valóságban található
felülettel. Az ellenőrzés nyomán az APIA-alkal-
mazott írásban felszólítja az érintett gazdát az
esetleg szükséges adatok kiegészítésére, módosí-
tására. 

Május 15-ig lehetett benyújtani az APIA-hoz
a támogatási kérvényeket. Az országos ügynök-
ség adatai szerint összesen 866.749 kérvényt
jegyeztek be Romániában, aminek alapján

9.638.937,67 hektár területre kértek támogatást. Az élenjáró
megyék: Suceava (47.438 kérvénnyel), Dolj (37.344), Bihar
(36.432), Máramaros (34.383), Botoşani (34.176). A terület
nagyságát illetően a következő sorrend alakult ki: Temes
(527.762,46 hektár), Konstanca (495.029,96 ha), Teleorman
(419.661,07 ha), Dolj (418.818,68 ha) és Călăraşi (375.232,
41 ha). Maros megyében a tavaly 25.966 gazda tette le a tá-
mogatási kérelmét, az idén 25.375 gazda kérését iktatták.
2017-ben 249.620,31 hektár földterületre kértek támogatást,
az idén 256.419,68 hektárra, ami hatezer hektárral jelent töb-
bet az idei évre. (v. gy.) 

APIA-határidők 



azaz az oda tervezett körforgalom
megépítése, az Országos Autópá-
lya- és Közútkezelő Társaság idő-
közben változtatott a terven,
körforgalom helyett villanyrendőr-
rel oldaná fel a környéken állandó-
nak számító forgalmi dugókat. 

A községvezető lapunknak kifej-
tette: nagyon sok gondot okoz
Ákosfalvának a nagy forgalom, és
nemcsak Ákosfalvának, hanem a
teljes Alsó-Nyárádmentének is. Az
ideális megoldás az lenne, ha a te-
herforgalom elkerülné a Nyárádtő–
Ákosfalva szakaszt, ugyanakkor
több próbálkozás is volt arra, hogy
átadják ezt a szakaszt az országos
útügynek, viszont ha már erre nincs
lehetőség, akkor legalább hatéko-
nyan szabályozni kell a forgalmat a
környéken. 
Rövid időn belül elkezdődnek a
munkálatok

A polgármester rámutatott, az
utóbbi egyeztetésekből teljesen ki-
hagyták a község vezetőségét,
semmi konkrétumot nem közöltek
velük, csupán egyből megjelent a
vállalkozó, és a segítségüket kérte
szálláshely biztosításában a mun-

kások részére, ugyanis rövid időn
belül elkezdődnek a munkálatok. 

– Nem vagyunk hajlandóak ezt
támogatni, mert nem ez a legjobb
megoldás, sem Ákosfalvának, sem
pedig azokra nézve, akik ezen a sza-
kaszon áthaladnak. Minden kis út-
kereszteződésben körforgalmat
alakítanak ki, és egy ilyen problé-
más helyszínen, ahol tényleg szük-
ség van a forgalom felgyorsítására,
elvetik ezt a változatot. Félreértés
ne essék, nem vagyunk a fejleszté-
sek ellen, de nem ez a jó megoldás,
attól tartok, hogy továbbra is hosszú
kocsisorok lesznek majd a keresz-
teződésben – adott hangot vélemé-
nyének a polgármester, aki szerint
hasonló a helyzet, mint Marosszent-
györgyön, ahol a helyi közösség ve-
hemens tiltakozása ellenére
felépítette a válaszfalat az országos
útügy. Egyébként a beruházás ré-
szeként elköltöztetik az gyalogátjá-
rókat, valamint az útkereszteződés
közelében, kisebb szakaszokon
ugyan, de terveznek válaszfalat,
ezért Osváth Csaba reméli, hogy
nem válik balesetveszélyessé a kör-
nyék. 

Amikor másfél évvel ezelőtt la-
punk hasábjain beszámoltunk arról,
hogy az országos útügy megváltoz-
tatta az eredeti tervet, azaz elvetet-
ték a körforgalmat, Ispas Gheorghe,
az Országos Útügyi Hatóság Maros
megyei kirendeltségének a vezetője
arra hivatkozott, hogy azért mond-
tak le az előbbi változatról, mivel
területkisajátításokat feltételezett,
ami amellett, hogy akár évekig kés-
leltetheti a kivitelezést, rendkívül
költséges lett volna. Az illetékes
igazgató akkor azt nyilatkozta, úgy-
nevezett intelligens villanyrend-
őrökkel szabályoznák a forgalmat a
szóban forgó szakaszon, azaz moz-
gásérzékelőkkel ellátott jelzőlámpá-
kat helyeznének el, amelyek
szerinte felgyorsítanák a forgalmat.
Érdeklődésünkre, hogy végül az
emlegetett intelligens villanyrend-
őröket állítják-e majd fel, vagy ha-
gyományos jelzőlámpák kerülnek
majd az útkereszteződésbe, Osváth
Csaba nem tudott válaszolni,
ugyanis erre vonatkozóan semmi
konkrétumot nem közöltek velük,
csupán annyit tudnak, hogy kor-
szerű jelzőlámpás rendszer szabá-
lyozza majd a forgalmat. 

Május 24-én, csütörtökön helyezték műkö-
désbe a Reghin City App digitális applikációt,
amely lehetővé teszi, hogy ügyes-bajos dol-
gaikat a program segítségével rendezzék a la-
kosok, ugyanakkor számos hasznos
információ is elérhető. A programot május 24-
én Ionuţ Munteanu, az applikációt készítő Even-
tya cég vezetője mutatta be. 

A szászrégeni polgármesteri hivatal tanácstermében
történő bemutatón részt vett Maria Precup polgármes-
ter, Márk Endre alpolgármester, valamint a hivatal több
munkatársa is. 

– Tekintettel arra, hogy cégünk ugyanilyen appliká-
ciót dolgozott ki Romániában és Angliában, mintegy
két hónappal ezelőtt kerestek meg a szászrégeni pol-
gármesteri hivataltól, hogy készítsünk számukra ha-
sonlót. A Reghin City App applikáció a helyi lakosság
és a turisták számára tartalmaz hasznos és fontos in-
formációkat. A turisták megtudhatják azt, hogy mit ér-
demes meglátogatni, míg a helyiek értesülhetnek arról,
hogy hol vannak a játszóterek, milyen vendéglők láto-
gathatók, ugyanakkor leegyszerűsödött a polgármesteri
hivatalnál az ügyintézés is – mondta a bemutatón a
cégvezető. 

Fontos az is, hogy az applikáción keresz-
tül a városlakók jelezhetnek a polgármesteri
hivatalnak minden olyan rendellenességet,
amelyet közterületen tapasztalnak. A pana-
szok, észrevételek így a bürokrácia útját le-
rövidítve azonnal célba érnek. A
felhasználót is rendszeresen tájékoztatják
arról, hogy észrevételét miként rendezik,
milyen fázisban van az ügyintézés. Remél-
jük, hogy ezáltal hasznos információcsere
jöhet létre a lakosság és a közintézmény kö-
zött – mondta a program bemutatásakor az
applikációt készítő cég vezetője. 

A Reghin City App egy lépés az e-kor-
mányzat felé. A közigazgatási eljárások di-
gitalizálásával a helyhatóságok javíthatnak
a közszolgáltatásokon, ugyanakkor jelentős
költségvetési megtakarítást is jelenthet.
Amikor a digitalizálás átfogja környezetün-
ket, a lakosság jogos elvárását teljesítheti az
önkormányzat egy ilyen rendszer bevezeté-
sével. Nemcsak a lakók ügyintézését köny-
nyíti, hanem eszköz lehet a vállalkozóknak
is arra, hogy rendszeres kapcsolatot ápolja-
nak az önkormányzattal. Szászrégenben a
polgármesteri hivatal már bevezette az
elektronikus ügyintézést, amely átlátha-
tóbbá teszi az adminisztrációt és amely
révén közelebb kerülnek a lakosok a helyi
közigazgatáshoz. Ilyenek a ghiseul.ro és a
sicap-prod.e-licitatie.ro elérhetőségek. 

A hivatal munkatársai szakcégekkel kö-
zösen azon dolgoznak, hogy elektronikus
formátumban lehessen kiváltani a városren-
dezési és az építkezési engedélyeket, ugyan-
akkor digitális nyilvántartásba veszik a
zöldövezeteket és a város tulajdonában levő
területeket. Természetesen az adatokat is
hozzáférhetővé teszik az érdekeltek szá-
mára. 

A Reghin City App applikációt két nagy
közösségi igény miatt hozták létre. Az egyik
a város turisztikai látványosságainak nép-
szerűsítése, ugyanakkor vonzóbbá tétele a
vállalkozók számára. A másik pedig a lakos-
ság és a hatóság, a helyi önkormányzat kö-
zötti kommunikáció megkönnyítése. (v. gy.) 
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Reghin City App 
Digitális adminisztráció Szászrégenben

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Folytatódik az asszimiláció, megint vesztettünk egy székelyt: Sanyit
áttelepítették. A harapós medve lényegében jól járt, kegyelmet kapott,
nem lőtték ki. A kényszerlakhely mégsem halál. Új környezetében előbb-
utóbb el is felejti a régit, talán még párra is talál, családot alapíthat.
A székelyföldi fenyvesekre sem fog már emlékezni, a Szent Anna-tó is
csak álomként jelenik meg majd előtte. Egy másik, ijesztően nagy, vé-
rengző társa nem így végezte, lelőtték a napokban. Sanyihoz kegyes
volt a sors, megértőbben viszonyultak hozzá az emberek, enyhítő kö-
rülménynek számított, hogy csak kétéves és százkilós, s a turisták szok-
tatták rá a könnyelmű életmódra, kekszre, nápolyi szeletre, sörre, borra,
szelfire. Bár az utóbbi a jelek szerint kissé idegesítette. Vagyunk így
ezzel néhányan. De ha medve vagy, jobb, ha meghúzod magad, külön-
ben úgy járhatsz, mint ő. Celebbé válsz, de abból semmi jó nem szár-
mazik. Mire magadhoz térsz, már a zernyesti medverezervátumban
találod magad, s éhen nem halsz, de vége a koslatásnak, kerítések szab-
ják meg, merre veheted az irányt.

Sanyi ügye ismertté lett határon innen és túl, a bulvár különösen ked-
veli az ilyesmit, napok teltével mind színesebbé, borzongatóbbá vált a
hol tréfás, hol rémisztő történet. Címlapra éppen nem került, de az or-
szágos média is foglalkozott vele, a minap magam is láttam azt a vi-
deófelvételt, pontosabban helyszíni kisriportot, amit az egyik jól
informált televíziós hírcsatorna déli csúcsidőben sugárzott a mackó-
sztoriról. Régebbi bejátszásokon elevenítették fel az előzményeket. A
medve tóparti portyázásait a kukák, szeméthalmok s az ételmaradékos
műanyag tasakok között, kokettálásait a fotózgató, pajtáskodó turis-
tákkal és fordítva. Azt is bemutatták, Sanyi milyen önfeledten pancsolt,
lubickolt, ugrálgatott a tó vizében. Na, már ezért is komolyan megbün-
tethették volna. Persze nem ez volt a főbűne. Telt-múlt az idő, mint a
mesében, aztán felsőbb szinten mégiscsak meghozták a döntést, elköl-
töztetik. Altatólövedék is került, el is találták valahogy, mély álomba
szenderült. Arra ébredt, hogy valami nem stimmel, idegen helyen van,
és ketrecben. Értetlenül nézett körül a rácsok mögül. Ezt már a tévésu-
gárzás jelen idejében észlelhették az adás nézői. Az is látszott, hogy
még eléggé kábult az állat. A rezervátum emberei nagyon kedvesen fo-
gadták. A hölgy, aki az ilyen esetek szakértője, úgy beszélt hozzá, mint
egy védtelen kisgyerekhez. Ha a szöveget nem is érthette Sanyi, a hang
érzelmi töltetét ösztönösen érzékelhette. Nem tűnt riadtnak. A jövőjén
sem gondolkodott, pedig a szakértő a riporternek nyilatkozva azt is elő-
revetítette, Soninak életfogytiglan kell ott berendezkednie, mert hozzá-
szokott ahhoz, hogy etetik, egymaga a vadonban nem képes
előteremteni a megélhetéséhez szükséges táplálékot. Társa is akadhat
majd az ellenőrzött viszonyok közt élő medvepopulációban. És az em-
berekre nézve sem lesz többé veszélyes. Mindenki számára megnyugtató
megoldást találtak tehát. A riport végére maradt az igazi hepiend és
katarzis. A kedves hölgy vizet adott a bódult medvének, és biztatón
nyugtatgatta: ne félj, jó lesz itt neked, a neved is megváltozik ezután.
Emilnek fogunk nevezni! 

Sanyi, mostantól Emil, még csak nem is Sandu, erre se reagált, csak
lógatta búsan méretes fejét. Vajon az új lakhelyén tudják-e, hogy a
medve nem játék? Mint ahogy egyéb sem az ebben a fejtetőre állt, bo-
lond, bolond, bolond világban! Bizony, brummadza! (N.M.K.)

Erről jut eszembe(Folytatás az 1. oldalról)
Körforgalom helyett jelzőlámpa

A szovátai Teleki Oktatási Központ és a Gub Jenő Termé-
szetismereti Tudástár idén is megszervezi a Teleki-virág
honismereti, biológiai és természetismereti vetélkedőt V–
VIII. osztályos diákok számára. 

A táborozás július13–16. között (péntek délutántól hétfő délig) lesz
Szovátán, a Teleki Oktatási Központhoz tartozó Teleki-kertben. A tá-
borozáson való részvételre egy rövid (legfeljebb 10 oldal, mellékletek-
kel együtt!) dolgozat megírásával lehet benevezni a következő
témákban: Erdély élővilága, kisragadozók Erdélyben, 2018 a kulturális
örökség európai éve – hogyan őrizzük lakóhelyünkön, intézményünk-
ben kulturális örökségünket, gyógynövények Erdélyben, Erdély védett
barlangjai, kövületek, ásványok stb. Egy dolgozatnak legtöbb két szer-
zője lehet. Az írásokat június 25-ei határidővel az
sz_hunor@yahoo.com e-mail-címre kell beküldeni. A táborozáson az
értékelő tanárok által legjobbnak rangsorolt dolgozatok szerzői vehet-
nek részt. Az eredményről személyesen július 2-ig értesítik az érintet-
teket, az eredménylistát a www.tok.ro és a Facebook-oldalon is
feltüntetik. További információk kérhetők Szolláth Hunor táborveze-
tőtől a sz_hunor@yahoo.com e-mail-címen. 

Természetismereti tábor 
Szovátán 



Ma sem tartozik a divatos köl-
tők közé, holott verseiből „ki-
rajzolódik a kisebbségi lét
csaknem teljes domborzata”
– maradtak meg bennem Far-
kas Árpád szavai Tompa
László 2017-ben megjelent
Válogatott versek című köte-
téről írt méltatásából. E sza-
vakra emlékezve indultam a
költővel való „élő” találko-
zásra, amit a 135 éve szüle-
tett Tompa László emlékére a
Helikon-Kemény János Alapít-
vány szervezett május 23-án
a Bolyai téri unitárius temp-
lom Dersi János termében. 

A telt ház az érdeklődést jelezte
a vers, az életmű iránt. A szervezők
a költőt Kemény János marosvécsi
vendégei között tartják számon, hi-
szen Tompa László visszahúzódó,
nehezen barátkozó természete elle-
nére személyesen is részt vett az
1926. július 18–20. közötti vécsi ta-
lálkozón, amely „eredményes, gaz-
dag programot” kínált az erdélyi
irodalmi élet legjelesebb képviselő-
inek. Az alapítvány nevében 
Kovács Emese tanárnő emlékezett
meg arról, hogy 1883-ban született
és 1964 májusában halt meg a
költő, akinek igényes, egész életét
átfogó, gazdag életrajzát Nagy Olga
magyar szakos tanárnő ismertette
Kicsi Antal monográfiája alapján. 

S hogy miért említettem élő talál-
kozást? Az előadó a költő életének
egy-egy fordulópontján megállt, és
a jelen levő színművészeknek, 
Kilyén Ilkának és Györffy András-
nak adta át a szót, akik Tompa leg-
szebb verseiből tolmácsoltak
néhányat olyan átéléssel, amilyen
pillanatokban ritkán van része a kö-
zönségnek. Hogy Györffy András
hogyan tudott annyira azonosulni az
elszavalt versek mondanivalójával,
ezt az előadás végén egy személyes
élmény világította e meg, gyermek-
ként feltehetően ő adta az utolsó

pohár vizet a költőnek, amikor egy
este a székelyudvarhelyi kórházban
meglátogatta nagyapját, és a szom-
szédos ágyban a költő feküdt, aki
azon a májusi éjszakán távozott az
élők sorából. 

A Férfifejre című verssel Györffy
András adta meg az alaphangot. Ezt
követően a költő életét jelentő 81
évnek a történéseit ismertette az
előadó. A századforduló, a modern
irányzatok begyűrűzése, az első vi-
lágháború, a Trianon utáni ország-
ból országba ébredés, a második
világháború, a rendszerváltás és az
1956-os események képezték a
kort, amelyben Tompa László ma-
gánéleti eseményei zajlottak, és
amelyben nem volt könnyű ember-
nek és költőnek lenni. 

A tanulmány szerzője a költő el-
zárkózásának, elmagányosodásának
hátterére igyekezett fényt deríteni
az életrajzi események ismertetésé-
vel. 

Tompa László a Székelykeresz-
túr melletti Betfalván született, idős
édesapjának, a vármegye főjegyző-
jének egy nála 18 évvel fiatalabb
hölggyel való második házasságá-
ból. Beteges, sovány, túlérzékeny,
öregesen komoly fiúként édesany-
jának folytonos aggódása mellett
félszeg, önállótlan gyermek volt,
aki idős emberek között nőtt fel. Az
elemi osztályokat a segesvári német
iskolában végezte, ahova kocsis
vitte édesanyja kíséretében, és ahol
gyakran látogatták meg nagyszüleit
és édesapja első házasságából szü-

letett féltestvéreit. A betfalvi és se-
gesvári élmények már korán, hét-
nyolc évesen versírásra sarkallták.
A gyermekkorban megismert Se-
gesvár hangulatát Györffy András
szavalata idézte. Tompa László a
székelykeresztúri unitárius kollégi-
umban folytatta tanulmányait, majd
Nagyszebenben érettségizett. Ott
már napi elfoglaltsága volt a vers-
írás, bátyja, Tompa Árpád irányítá-
sával. Első novelláit a budapesti
Képes Családi Lapoknak küldte,
ahol legidősebb testvérbátyjának,
Tompa Kálmánnak közölték rend-
szeresen az írásait. Valószínűleg őt
utánozva jelentkezett novellákkal,
de hamar rájött, hogy nem az ő mű-
faja a próza. Kolozsvári joghallgató
korában, kortársai barátságát nem
keresve fordult újra a versek felé, de
jobbára a fióknak írta őket, és mind-
össze egy szerelmes verset közölt.
Ezekben az években a betfalvi nyári
vakáció idején szeretett bele egy
helyi földbirtokos 14 éves lányába,
Bíró Gabriellába, aki a költővel el-
lentétben vidám, játékos teremtés
volt, otthonosan mozgott a felnőttek
körében és szépen zongorázott. A
lány három nyáron át vidáman fo-
gadta a nála hat évvel idősebb fia-
talembert, de annak bátortalan,
félszeg szerelmét nem viszonozta.
Amikor férjhez ment, az Ady Endre
hatását viselő szerelmes versei kö-
zött Tompa László is megírta a saját
elbocsátó szép üzenetét, de nem
bántó és megalázó módon. A haj-
dani szerelem később, amikor már
a költő is megnősült, szép, szoros
barátsággá változott. 

A szerelmi csalódás, édesapja ha-
lála még magányosabbá, zárkózot-
tabbá tette a költőt, aki alispáni
joggyakornoknak került Székelyud-
varhelyre, ahol már két testvére is
letelepedett. 

Udvarhelyen őszinte barátra lelt
Molnár Károly tanárban, akinek
lánya, a halkszavú, szelíd Margit
gyönyörű zongorajátékával hódí-
totta meg, és barátságuk szere-
lemmé vált.

Versei nem a lobogó szenvedély-

ről szólnak, a bensőséges nyuga-
lom, az otthon melege lengi át eze-
ket a költeményeket. 1909-ben
kötött házasságukból négy gyermek
született. (Talán nem érdektelen, ha
a hallottakat kiegészítjük azzal,
hogy lányuk, Tompa Margit Sza-
bédi Lászlóhoz ment feleségül,
fiuk, Tompa Miklós a híres rendező
és színházigazgató volt, akiről a
marosvásárhelyi színház a nevét
kapta. Miklós Mende Gaby színész-
nővel kötött második házasságából
született Tompa Gábor rendező, a
Kolozsvári Állami Színház igazga-
tója, az Európai Színházi Unió új el-
nöke. A költő harmadik fia
Budapesten volt újságíró, a negye-
dik szállodaigazgatóként dolgozott
Székelyudvarhelyen.) 

Tompa László 1912–18 között
szolgabíró volt, s bár fiatalkori se-
besülése miatt nem vitték a frontra,
minden idegszálával átélte az első
világháború borzalmait – hangzott
el az előadásban. 1918-ban várme-
gyei főlevéltárosnak nevezték ki, de
állását nem tarthatta meg, mivel
nem tett hűségesküt. 1919–44 kö-
zött a Székely Közélet című hetila-
pot szerkesztette, több más erdélyi
lapban is közölte verseit, amelyek-
ben az erdélyi magyarság „sorsér-
zéseit és helyzettudatát” tükrözte. 

Az 1930-as években a megmara-
dásért folytatott konok küzdelméből
és gyermekkori élményekből ihle-
tődve írta meg a két világháború kö-
zötti magyar irodalom egyik
legszebb versét, a Lófürösztést,
amelyet Györffy András szavalt
megrendítő hatással. 

Képeire bontva, a vers egy-egy
Nagy Imre festmény lehetne, majd
a konkrét képek a székely helytállás
jelképeivé válnak. Az árral küsz-
ködő, majd megpihenő székely le-
gényeknek, akik „árnyvető fellegek
alatt”, „tüzes mennykövek szaka-
dása közben”, keserű daccal, a sors-
sal szembeszegülve továbbra is
állni fognak, nevük is van, ame-
lyekkel két jó barátjára, Tamás
Áronra és Nagy Imre festőmű-
vészre utalt a szerző. Ahogy Nagy
Olga előadásában a továbbiakban
hallhattuk, Tompa ebben az időben
a vidéki léttől az erdélyi életen át az
egész emberiség sorsáért aggódó
költővé vált.

„S mennyit bűvöltek több ily szó-
val is még!/ Jellem – tudás – ám
ezekről ki szól ma?/ Ha el is leng
künn egy-egy emberárnyék:/ Öntelt
sivárság sötétlik le róla,/ S a tudat,
hogy csak fent fog, fent köröm nyer/
Küzdelmet bárhol – – Ez-e hát az
ember?!” Diogenész lámpájával
című versét Kilyén Ilka adta elő,
maradandó élményt nyújtva a kö-
zönségnek. 

Tompa László költészetében
sorsjelképpé válik a fa, ami az
életet, a megmaradást, az összetar-
tást, a kitartást, a sorssal való szem-
beszegülést, de az előrehaladást is
jelenti. Györffy András előadásában
hangzott el a Magányos fenyő,
Tompa egyik legtöbbet idézett
verse, amelyet kortársai azért érté-
keltek, mert ki tudta mondani, hogy
Ne félj!, és a bátorításból később
kötetcím lett. 

Élete utolsó fellángolása 1945-
ben következett be, amikor nyugdí-
jasként tanári állást és
felolvasóutakat vállalt Udvarhely
környékén. 

Bár nem említik istenes verseit,
időskori költészetében jelen van az
életről, halálról való elmélkedés:
„Ott fönn talán még egyszer újra
látjuk/ Az Örök-Úr szent megbékélt
szemét, / Míg lenn dolgoznak a gyil-
kok, s az ágyúk, S mindent elönt a
rosszaság, szemét.”

Tompa László ebből a lenti világ-
ból vágyott a magasba, ahol nem
sározza földi pocsolya, és csillagok
közt megcsillanthatja csillaglelke
színeit – szavalta Kilyén Ilka az Ég
és Föld közt című verset, ami a
költő életfilozófiájának a kifejező-
dése. 

Nagy Olga tartalmas, érdekes
előadásán gondolkodva a Székely-
földet lakhelyéül választó költő-
utódhoz, Farkas Árpádhoz térnek
vissza gondolataim, aki így som-
mázta Tompa Lászlóról szóló érté-
kelését: „Ember volt, magatartásra
példa, beszélő a gátzúgásban, igaz
igékben fürdő és kora lelkét fürdető.
Mételyes csúf korban élt, de tiszta
volt”. Nevét, emlékét ma utca, szo-
bor és iskola őrzi Székelyudvarhe-
lyen, volt lakásában emlékszobát
rendeztek be. 

Ramonáról nehéz elhinni, hogy két
évvel idősebb osztálytársainál. Sem

magassága, sem öltözete nem utal a korkü-
lönbségre, álmodozó, sötét szeméből pedig
annyi kedvesség, ragaszkodás árad, ameny-
nyit egy kamaszlány a legritkább esetben
sem szívesen vállal fel a nyilvánosság előtt. 

– Anyuék nem haragudtak, amikor két
évvel ezelőtt, az ötödik osztály végén román-
ból és matekból is pótvizsgáznom kellett –
kezdte történetét az iskolájához legközelebb
eső, pirosra festett padon. – Még azt is meg-
ígérték, hogy ha ősszel sem megyek át a vizs-
gán, kihagyhatok egy tanévet. Először
meglepődtem, de aztán egyre jobban beleél-
tem magam. Június közepétől augusztus vé-
géig nem is ültem egy percet sem a könyvek
mellett, inkább kimentem a nagyszüleimhez
falura. Ott aztán enyém volt a világ. Nagyo-
kat sétáltam, jókat ettem, barátkoztam a
szomszéd lányokkal, közben segítettem is a
ház körül mindenben. Bár senki sem adta ki
feladatként, sokszor egyszerre keltem a tyú-
kokkal, enni adtam nekik, felsepertem az ud-
vart, aztán indultam tatámmal a mezőre.
Szép, gondtalan hetek voltak azok, hamar el
is teltek. Az őszi pótvizsgákon, persze, csak
néztem ki a fejemből, „szerencsésen” el is
vágtak. Akkor anyu nagyon maga alatt volt,
mintha elfelejtette volna, mit mondott a
tanév végén. Amikor emlékeztettem az ígé-
retére, úgy nézett rám, mint egy marslakóra,
és azt kérdezte, tényleg ennyire buta va-
gyok?

– Akkor azon az őszön újrakezdted az ötö-
diket? – szóltam közbe.

– Igen, mégpedig a régi iskolámban. Na-

gyon kínos volt nap mint nap szembemenni
a volt osztálytársaimmal. Utáltam, hogy saj-
nálnak, lenéznek. Persze, nem mondták a
szemembe, de éreztették. Muszáj volt valamit
kezdenem ezzel a helyzettel, és – bár koráb-
ban sosem voltam iskolakerülő –, egyre
többször „felejtettem el” bemenni az első
órára. Rendszerint azt
mondtam, hogy nem
éreztem jól magam, és
mivel azelőtt sohasem
hazudtam, ezt többnyire
el is hitték nekem a tanárok. Eleinte féltem,
hogy lebukok, de mivel erre nem került sor,
kezdtem felbátorodni. Egy idő múlva már
egyszerre két-három órát is ellógtam. 

– Olyankor hol töltötted az időt?
– A közeli parkok valamelyikébe mentem.

Kerestem magamnak egy padot, aztán órá-
kon át néztem a lábam előtt ugráló verebe-
ket, az unokáikat sétáltató nagyszülőket, a
tömbházak betonfala mellett lopakodó
macskákat. Volt egy kedvenc helyem is, egy
kedves, idős hölgy ablaka alatt. A néni egy
földszinti garzonban lakott, és minden reg-
gel kitette a kanáriját kalitkástul az ablak-
párkányra. Rengeteget beszélt hozzá – kicsi
Dzsonnak nevezte – és miközben hallgattam,
teljesen megnyugodtam, felfrissültem. Titok-
ban szerettem volna, ha engem is megszólít
a néni, de mintha észre sem vette volna,
hogy ott üldögélek nap mint nap a tömbháza
előtti padon.

– Meddig tartott ez az időszak?
– Jó pár hétig. A szüleim sohasem ellen-

őrizgettek, megbíztak bennem. Meg aztán,
mivel mindketten egész nap dolgoztak, ide-
jük sem volt arra, hogy leüljenek velem ta-
nulni, átnézzék a füzeteimet. Egyszer aztán
mégis felhívatta anyut az új osztályfőnököm.
Akkor derült ki minden. 

– Hogyan viszonyultak a helyzethez édes-
anyádék?

– Nagyon megijed-
tek. Anyumnak volt egy
pszichológus barát-
nője, tőle kért segítsé-

get, el is vitt hozzá párszor. Minden
alkalommal több mint egy órát beszélget-
tünk, de bármennyire is kedves, türelmes volt
velem az a hölgy, sehogy sem sikerült meg-
nyílnom előtte. Végül anyu is belátta, hogy
más megoldást kell keresni. 

– Időközben jártál tovább az iskolába?
– Igen, de egyre nehezebbnek éreztem az

egészet. Mivel éjszakánként aludni sem tud-
tam a stressztől, reggelente kábultan léptem
be az osztályba. Anyum mindenféle gyógy-
teával próbált helyrehozni, de csak akkor
mutatkozott javulás, amikor végre beleegye-
zett a család, hogy befagyasszam a tanévet.
Ehhez a döntéshez azonban jó pár orvosi
vizsgálatra volt szükség. Kiderült, hogy ide-
gileg a padlón vagyok, és ahhoz, hogy újra
önmagam legyek, rengeteg pihenésre van
szükségem. 

– Használt a szünet? 
– Úgy éreztem magam, mintha a világ

leghosszabb alagútjából értem volna ki a vi-
lágosságra. Újra felemelt fejjel tudtam járni

az utcán, sétálgattam is sokat mindenfele, és
– amire sosem gondoltam volna – megsze-
rettem a könyveket. Persze, nem a vaskos re-
gényeket, hanem azokat a könnyű,
romantikus történeteket tartalmazó, füzet-
szerű sorozatokat, amelyeket anyum gyűjtött
össze magának jó húsz évvel ezelőtt. A nya-
rat újra a nagyszüleimnél töltöttem, oda is
vittem olvasnivalót. Tavaly szeptemberben
aztán, kicsit félve, de bizakodva kezdtem
újra egy teljesen más környezetben az isko-
lát. 

– Lassan végéhez közelít a tanév. Milyen
volt?

– Sokkal jobb, mint amire számítottam.
Úgy érzem, az új iskolámban kevesebb elvá-
rásnak kell megfelelni, és az osztályközösség
is valahogy befogadóbb. Egyszer sem érzé-
keltették velem, hogy bukott szamár lennék.
Pár tantárggyal azért most is hadilábon
állok, de sokkal könnyebben veszem az aka-
dályokat. Az első félévben nem is buktam
meg semmiből, és úgy néz ki, most sem fogok
– nézett rám kacagó tekintettel. 

– A kanáris néni felé még jártál? – jutott
eszembe váratlanul

– Néhányszor igen, de mindig be volt
csukva a szoba ablaka. Talán elutaztak va-
lahova kicsi Dzsonnal. Vagy elköltöztek. Ezt
valahogy nem volt kedvem kideríteni –
mondta beszélgetőtársam, inkább magának,
mint nekem, aztán végigsimított hosszú, dús
haján, és gyorsan elköszönt. Utánanéztem,
miközben távolodott. Olyan könnyedén, ön-
feledten lépkedett a lakótelepi fák között,
mint a régóta várt, ezerfényű nyár.
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Kicsi Dzson

Bodolai Gyöngyi

Dércsípte ősz 
Találkozás Tompa Lászlóval 



Tökéletes pontossággal ki-
dolgozott bababútorok, játék
járművek széles választéka,
mindez jó minőségű fából –
szinte nem akadt kisgyerekes
szülő, aki ne időzött volna el
a marosvásárhelyi Vár sétá-
nyon nemrég szervezett ter-
mékvásáron a minőségi
fajátékoktól roskadozó pol-
cok előtt. 

A Wood For Fun fa-, illetve tex-
tiljátékokat forgalmazó vállalkozás
tulajdonosa, Albert Szidónia, há-
romgyerekes édesanya elmondta:
két lányuk van, ezért számtalan-
szor kaptak ajándékba, illetve vá-
sároltak lányos fabútorokat és
igencsak elnyerték a tetszésüket
ezek a darabok, mind a kinézetük,
mind pedig a minőségük. Mivel
tervezgették, hogy valamilyen csa-
ládi vállalkozást kellene indítani,
úgy gondolták, hogy három kis-
gyerekkel valójában ami a legkö-
zelebb áll hozzájuk, azok a játékok. 

– Otthon az egész ház tele van
játékokkal, fából, műanyagból,
textíliából, de a fát és a textilt sze-
retjük a legjobban. Mivel Szovátá-
ról származunk, ismertük a jó
lelőhelyeket, így az áru nagy része
onnan származik, egy bizonyos
műhelyből, ahol egyedi darabokat
készít az alkotó, mi csak forgal-
mazzuk őket. A másik része az áru-
nak Hargita megye különböző
pontjaiból származik, a textiljáté-

kok pedig mind Brassóból. A mi
boltunk különlegessége, hogy kizá-
rólag fa alapanyagú, illetve kézzel
készített játékokat árulunk – muta-
tott rá a tulajdonos. 

A forgalmazó kínálatában közel
száz különféle játék szerepel, a kis-
lányok nagy kedvencei lehetnek
például a kézzel készített textilál-
latok, illetve -babák, amelyeknek
festett az arcuk, és az anyukák örö-
mére moshatók. Igen mutatósak a
natúr, illetve rózsaszínűre festett
bababútorok: a szekrénykétől a 
kiságyig, a bölcsőig, valamint a tü-
körrel ellátott szépítkezőasztalkáig
igen széles választékból lehet be-
rendezni a babaházikót. 

A vásáron felsorakoztatott dara-
bok között a fiúk is bőven találtak
kedvükre valót a különböző jármű-
vek között: a munkagépektől a
Forma–1 autóig, a repülőig, a vi-
torlásig, a tankig, valamint a rönk-
szállító autóig különböző
méretekben, tökéletesen kidolgo-
zott darabok vártak a gazdájukra.
Emellett hangszerek, fából készült
kirakósok, építőkockák, de még
römi is szerepel a kínálatban. 

Érdeklődésünkre, hogy miköz-
ben a boltok polcait valósággal el-
árasztja a gyenge minőségű és
viszonylag olcsón kínált kínai mű-
anyag játékok sokasága, mennyire
vevők a szülők a fából készült da-
rabokra, Albert Szidónia úgy véli,
egyre népszerűbbé válnak a fajáté-
kok. 

– A jó minőségű fajátékok elég
drágák, és emiatt hajlamosak a szü-

lők a műanyagot választani, ami
olcsóbb és ugyanolyan mutatós.
Viszont a műanyaggal az a prob-
léma, hogy rátapos, belerúg, szét-
szedi a gyerek, és dobhatjuk a
szemétbe. A fajátéknak még ha le
is töri pl. az ajtaját, egy kis szeggel
apuka azonnal megjavítja. Olyan
tartós darabok ezek, amelyek gene-
rációkat szolgálnak ki; nálunk a
harmadik gyerek is nyitja-csukja a
játékokat, és még mindig állnak az
elemek. Ugyanakkor a natúr fa ér-
dekessége, hogy festhető, és ezáltal
személyessé tehető, a gyerek ízlé-
sének megfelelően. Egyik mű-
anyag játék sem engedi meg, hogy
úgy fesd ki, ahogy neked tetszik,
majd ha meguntad, lemosod, és új-
rafested. Kis tégelyekben festéke-
ket is árulunk, hogy például ha
valaki ajándékba veszi a bababú-
tort, tesz melléje egy tégelyt, és a
gyerek, akihez kerül, ízlése szerint
festegetheti. Hogy miként, annak
csak a fantáziája szab határt. Így a
gyerek érzi, hogy félig-meddig ő
alkotta az adott darabot, és még in-
kább magáénak érzi. Ha valaki
ezeket a szempontokat értékeli,
akkor mindenképpen a fát választja
a műanyaggal szemben – fűzte
hozzá a forgalmazó. 

A fajátékok jelenleg online vá-
sárolhatók meg a közösségi olda-
lon, illetve készül egy webshop. A
család azt tervezi, hogy nyári
idényben egy kis boltot nyit Szová-
tán, ahol a telepre látogató turisták
számára is elérhetővé teszik a ter-
mékeket.
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Menyhárt Borbála

A politikai döntéshozók nem
értik meg, hogy egyetlen üz-
leti tervet sem lehet sikerre
vinni úgy, hogy állandóan vál-
toznak a törvények – fogal-
mazott a kis- és közép-
vállalkozók országos fórumá-
hoz intézett pénteki üzeneté-
ben Klaus Iohannis államfő.

„A múlt esztendőben az Európai
Unióban rekordnak számító 7%-os
gazdasági növekedése volt Romá-
niának. Ahogyan azt többször el-
mondtam, a több nem jelent
feltétlenül jobbat, hogyha a növe-
kedés nem fenntartható. Többször
felhívtam a figyelmet arra, hogy a
fogyasztás által kiváltott mennyi-
ségi növekedés mellett szükség

van a minőségi növekedésre,
amely a beruházásokra és az ex-
portra épül. Az idei esztendő első
negyedévének várakozáson aluli
gazdasági teljesítménye tehát azt
mutatja, hogy a gazdasági növeke-
dés minőségi komponensének vál-
toztatására van szükség. A
számokon túl ugyanakkor gondot
jelent az, hogy csökken a privát
szféra bizalma a gazdaságpolitikai
kilátásokba, és ez nagyon el kel-
lene hogy gondolkodtasson min-
denkit” – jelentette ki Klaus
Iohannis államfő a kis- és közép-
vállalkozók kolozsvári országos
fórumához intézett üzenetében,
amelyet Cosmin Marinescu elnöki
tanácsos olvasott fel.

Az elnök felhívta a figyelmet

arra, hogy miután a 2017-es évet a
kiszámíthatatlanság jellemezte,
2018-ban folytatódott a gazdasági
bizonytalanság.

„Az üzleti élet szereplőinek 2017
első három hónapjában az Adótör-
vénykönyv 217 új előírását kellett
alkalmazniuk, amelyből 97-et az év
legelső napjától. Látnunk kell
ugyanakkor azt is, hogy 2018 első
hónapjaiban sokkal több idegen tő-
kéjű vállalat függesztette fel tevé-
kenységét, bomlott fel, töröltette
magát a nyilvántartásból vagy lett
fizetésképtelen, mint a tavalyi esz-
tendő ugyanebben az időszakában”
– mondta Iohannis.

Meglátása szerint Romániában
átlagosan feleannyi kis- és közép-
vállalkozás van, mint Európa többi

részében, és a felfüggesztések és
feloszlások nyomán ezek száma
egyre csökken. „Annak ellenére,
hogy az önök tanácsa több rendben
hangsúlyozta a gazdasági kiszámít-
hatóság fontosságát, úgy tűnik,
hogy a politikai döntéshozók képte-
lenek megérteni azt, hogy egyetlen
üzleti tervet sem lehet sikerre vinni,
hogyha minden kormány megvál-
toztatja a gazdasági és adóügyi tör-
vénykezést” – mondta Iohannis. 

Az államfő megjegyezte, hogy
alig érzékelhető, hogy a kormány
prioritásnak tekintené az infrastruk-
túra fejlesztését és az európai uniós
pénzalapok lehívását. 

Véleménye szerint alapvető fon-
tosságú, hogy a kormány „aktív és
építő párbeszédet folytasson a vál-

lalkozókkal, és az üzleti élet fejlő-
dését kiváltó verseny-
körülményeket hozzon létre”.

Iohannis véleménye szerint a
kreativitásba és az innovációba való
beruházás biztosítja az ország fejlő-
dését a következő évtizedekben, és
ebben a kis- és középvállalkozások-
nak jut a döntő szerep.

„A kis- és középvállalkozások
képezik a gazdaság gerincét. 
A kkv-k teszik ki a romániai cégek
99%-át, ezek foglalkoztatják a bel-
földi munkaerő 60%-át, és ezek ter-
melik meg a nemzeti össztermék
60%-át. A kis- és középvállalkozá-
sok a fejlődés motorjai” – állapí-
totta meg Klaus Iohannis államfő.
(Agerpres)

Állandóan változó törvények mellett 
egyetlen üzleti tervet sem lehet sikerre vinni

Tízezer tervre lesz pénz 
a Start-Up Nation programban

Tízezer üzleti terv támogatására elegendő költségvetése lesz a 2018-
as Start-Up Nation programnak, amelynek a költségvetése eléri majd a 2
milliárd lejt – írta a napokban az Agerpres hírügynökség. Radu Oprea üz-
leti környezetért felelős miniszter szerint a tavalyi pályázati ciklusban 1
300 esetben került sor kifizetésekre.

„Mindazokat, akik a kifizetésre várnak, illetve akik nem nyújtották be
az erre vonatkozó igénylést, felhívták a regionális ügynökségektől, és ta-
nácsadással szolgálnak nekik. A pénz a bankok, illetve az ügynökségek
számláján van” – fogalmazott.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan mikor kezdődik a 2018-
as pályázati ciklus, Oprea elmondása szerint az nagymértékben függ attól
is, hogy milyen ütemben tudják megoldani a támogatások utalását a ta-
valyi pályázatok nyerteseinek.

A program részeként ezúttal is 10 ezer céget támogatnak majd, egyen-
ként legfeljebb 200 ezer lejjel – mondta még a miniszter. (Agerpres)

Országos programmal csábítanák
haza a külföldön élőket

A Kis- és Közepes Vállalkozások Országos Tanácsa kormányprogram
indítását javasolja azzal a céllal, hogy a külföldön dolgozó román állam-
polgárokat hazacsábítsák. A programot 50–100 millió eurós uniós támo-
gatásból finanszíroznák. Florin Jianu, a tanács elnöke múlt kedden egy
kolozsvári fórumon azt mondta, Románia súlyos munkaerőhiánnyal néz
szembe, és a döntéshozóknak foglalkozniuk kellene a külföldre vándorolt
román állampolgárok sorsával.

„A kis- és közepes vállalkozásokért (kkv) felelős miniszternek és a kor-
mánynak is elküldtem a külföldön dolgozó román állampolgárok haza-
hozatalát célzó programot, amelyet uniós forrásokból lehetne támogatni,
és megvalósítását azonnal el kellene kezdeni. Romániában munkaerőhi-
ány áll fenn, emiatt uniós támogatásokat veszíthet, ezért foglalkoznunk
kell a külföldre vándorolt román állampolgárok sorsával. Terveink szerint
minden dolgozó, aki visszatér az országba, 1000 eurós támogatásban ré-
szesül, amely fedezi a család hazaköltözésének költségeit. Emellett egy
átlagbér értékben szubvenciót kapnának, amit szintén uniós forrásokból
fedezhetnénk, 6 és 12 hónap közötti intervallumban. A munkaadó köteles
fenntartani a munkahelyet és ez alatt az idő alatt ugyanezen a szinten fi-
zetni a dolgozót, az inflációhoz igazítva” – részletezte Jianu.

Elmondása szerint a havi szubvenció 3200–3400 lej közötti lenne, mert
szerinte ez épp megfelelő bérezést jelentene azoknak, akik külföldről tér-
nek haza. A visszatérés másik előnye az volna, hogy a dolgozó itthon van,
így nincsenek olyan pluszköltségei, amilyenek a külföldi tartózkodáskor
voltak.

„Ez megoldást jelenthetne a munkaerőhiányra, hiszen a legolcsóbb erő-
forrást a külföldön dolgozó románok jelentik mind az építőiparban, mind
a kereskedelemben, a szolgáltatások területén, hogy ne hozzunk ázsiai
vagy máshonnan származó munkásokat. A romániai munkaerőpiac min-
tegy egymillió munkahelynek megfelelő deficittel küzd” – magyarázta
Jianu. (Mediafax)

Minőségi játékok fából

Fotó: Nagy Tibor

Szerkesztette: Benedek István



Fontos döntéseket hozott múlt heti
ülésén a Román Kosárlabda-szövetség
igazgatótanácsa. Marosvásárhelyi
szempontból azonnal felkaphatjuk a
fejünket arra a hírre, hogy három új
klub ideiglenes csatlakozását fogadták
el (a végleges csatlakozást csak a köz-
gyűlés erősítheti meg), közöttük talál-
ható a marosvásárhelyi MKE 2018 is.
Az MKE nevét így, betűszóként jegyez-
ték be a sportminisztériumban, nem
nehéz kikövetkeztetni azonban, hogy
minek a rövidítését takarja. Az bizo-
nyos, hogy ez nem a városi sportklub,
amelynek keretében ugyancsak szó
van egy kosárlabdacsapat működteté-
séről.

Az igazgatótanács ugyanakkor megvizsgálta
a bajnoki rendszer reformjára vonatkozó javas-
latokat, és szinte változtatás nélkül fogadta el
azokat, csupán itt-ott néhány apró módosítás-
sal. Mivel a rendszer lényegét részletesen már
ismertettük, most csak az újdonságokról szó-
lunk. Továbbra sincs viszont tisztázva, hogy mi
van akkor, ha a legalacsonyabb, azaz a C jelű
értékcsoportba nem pontosan nyolc csapat
nevez be. Mi több, a szövetség honlapján úgy
fogalmaznak, hogy három nyolccsapatos ér-
tékcsoportban szervezik meg a bajnokságot.
Ennek homlokegyenesen ellentmondanak azok
a kitételek, amelyek a beiratkozási feltételeket
sorolják (hiszen nem biztos, hogy ezeknek
minden csapat meg tud felelni), illetve az a
döntés, hogy az előző bajnokságot befejező
klubok mellett (ezek száma összesen 24)
mások is beiratkozhatnak, amelyek teljesítik a
feltételeket. Sőt, beiratkozhatnak a C jelű ér-
tékcsoportba az ideiglenesen csatlakozott klu-
bok is (közöttük az MKE 2018), de – és itt a
címben említett diszkrimináció – utóbbiaknak
nincs joguk részt venni a rájátszásban, hiába
verekednék be magukat a legjobb nyolc közé.

A tapasztalt játékosokra vonatkozó rendkí-
vül meghökkentő új szabályozás, hogy minden
35 évesnél idősebb kosárlabdázóért 1000 euró
életkordíjat kell fizetni.

A beiratkozás határidejét július 10-ében ál-
lapították meg, és a jelentkezést csak akkor fo-
gadják el, ha a klub kifizeti az 5500 eurós (új
klubok esetében 6500 euró) benevezési díjat,
és letétbe helyezik az 5000 eurós részvételi ga-
ranciát (az A csoportban 10 ezer euró), amelyet
visszalépés esetén elveszítenek. Ha azt tekint-
jük, hogy minden külföldi játékos leigazolása
1500 euróba kerül, és a C csoportban is lehe-
tőség van négy idegenlégiós foglalkoztatására,
már korántsem lesz olyan olcsó alsóbb szintű
csapatot működtetni, mint eddig. A szövetség-
nek tartozó klubok csak a C csoportba iratkoz-
hatnak. A streetball-bajnokságban a részvétel
kötelező, ám a beiratkozást nem akadályozza
teljesen meg. „Csupán” öt pont levonásával
büntetik. 

Kötelező az indulás a Románia-kupában, de
működik a kiemelési rendszer. Az előző baj-
nokság első négy helyezettje csak a negyed-
döntőben kapcsolódik be, az 5-8. helyezettek
egy körrel korábban. A kupát négyes döntő
zárja. A rájátszásban minden helyezésért végig
lejátsszák a találkozókat azzal a különbséggel,
hogy az 1-8. helyekért és az elődöntőben, va-
lamint a döntőben három győzelemig tart a
küzdelem, az alsóbb szinteken két győzelemig.
A sorsolást július 14-én tartják, a bajnoki idény
kezdetét október 6-ára tűzték ki, a szezon jú-
nius 15-éig tart. Fontos, hogy minden szinten
kötelező az élő statisztika és a mérkőzések vi-
deórögzítése.

A női bajnokság szinte azonos rendszer sze-
rint zajlik, csupán néhány díjszabás kisebb, ke-
vesebb a légiósok lehetséges száma. Ez a
Marosvásárhelyi Siriust abban érinti, hogy míg
eddig úgy tudtuk, nem esik ki senki, az idei 9.
helye gyakorlatilag azt jelenti, hogy az idényt
a B jelű értékcsoportban kezdi. A női idény is
megnyúlik, március vége, április eleje helyett
május 25-éig tart.

Még be sem iratkozott, máris diszkriminálják 
a marosvásárhelyi kosárlabdacsapatot

Fél lábbal a másodosztályban a City’us

Május 23–27. között szervezték meg a horvátországi Porecben a DanceStar World világbajnoki döntőjét. Tizenegy
ország közel 7.000 résztvevője között Romániából (több nagyváros mellett) a marosvásárhelyi TogetherDance
táncklub öt tehetséges táncosa vett részt. A 8 éves Varga Nikol a minikategóriában két szólótánccal lépett fel.
A B ligában, az akrobatikus látványtánc kategóriában 2. helyezett lett, míg az  A ligás (profi) contemporan (kortárs
tánc) kategóriában megszerezte az 1. helyet, maga mögé utasítva egy dél-afrikai és egy orosz versenyzőt. 

Georges Leekens szövetségi
kapitány pénteken kihirdette
a magyar labdarúgó-váloga-
tott szűk keretét a június 6-án
és 9-én sorra kerülő barátsá-
gos mérkőzésekre.

A magyar szövetség (MLSZ)
honlapjának beszámolója szerint a
francia másodosztályú Le Havre
hátvédjét, Bese Barnabást sérülés
miatt kénytelen nélkülözni a szak-
mai stáb, az észak-amerikai profili-
gában (MLS) szereplő játékosok
(Németh Krisztián, Sallói Dániel és

Stieber Zoltán) pedig klubkötele-
zettségeik miatt nem csatlakozhat-
nak a kerethez.

A válogatott június 6-án Fehér-
oroszország vendége lesz Breszt-
ben, 9-én pedig a világbajnoki
résztvevő Ausztráliát fogadja a 
Groupama Arénában.

Georges Leekens szerint csapata
jól ötvözi a tapasztalatot és a fiata-
lok tüzét. „Két fontos mérkőzés vár
most ránk. Ebben a rövid periódus-
ban kell az utolsó előkészületeket

megtennünk a szeptemberben raj-
toló Nemzetek Ligájára történő fel-
készülésben. 

A mostani két találkozón több
dolgot is ki fogunk próbálni, hogy
lássuk, milyen döntések tudnak se-

gíteni minket abban, hogy sikeresek
legyünk az ősszel induló új sorozat-
ban” – fejtette ki a kapitány.

Bálint Zsombor
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Román keret a Chile és Finnország elleni mérkőzésre
Mihai Pintilii sérülés miatt kikerült a román labdarúgó-válogatott 28 fős, bő keretéből, amelyet a Chile (május 31., 17.00

óra, Ausztria) és Finnország (június 5., 20.30 óra, Ploieşti) elleni mérkőzésre hirdetett ki a csapat edzője, a FCSB közép-
pályása helyére a Viitorul futballistája, Tudor Băluţă került.

A román keret összetétele:
* kapusok: Ciprian Tătăruşanu (FC Nantes), Florin Niţă (Sparta Prága), Silviu Lung (Kayserispor), Bogdan Lobonţ (AS

Roma)
* hátvédek: Cristian Manea (Kolozsvári CFR), Romario Benzar (FCSB), Cristian Săpunaru (Kayserispor), Vlad Chiricheş

(Napoli), Ionuţ Nedelcearu (UFA), Mihai Bălaşa (FCSB), Alin Toşca (Benevento), Nicuşor Bancu (USK Craiova)
* középpályások: Tudor Băluţă (Viitorul), Alexandru Cicâldău (Viitorul), Paul Anton (Anzsi Mahacskala), Dragoş Nedelcu

(FCSB), Constantin Budescu (FCSB), Nicolae Stanciu (Sparta Prága), Dorin Rotariu (Royal Mouscron-Péruwelz), Dennis
Man (FCSB), Alexandru Chipciu (Anderlecht), Alexandru Mitriţă (USK Craiova), Ciprian Deac (Kolozsvári CFR), Adrian
Stoian (Crotone), Gheorghe Grozav (Bursaspor)

* támadók: George Ţucudean (Kolozsvári CFR), George Puşcaş (Novara), Alexandru Băluţă (USK Craiova, 4/1)

Rájuk számít Georges Leekens
* kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Kovácsik Ádám (Videoton FC)
* hátvédek: Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (Videoton FC), Guzmics Richárd (Jenpien Funde), Hegedűs János

(Puskás Akadémia FC), Kádár Tamás (Dinamo Kijev), Korcsmár Zsolt (Midtjylland), Lovrencsics Gergő (Ferencváros),
Predrag Bosnjak (Haladás), Szabó János (Paksi FC), Vinícius Paulo (Videoton FC)

* középpályások: Elek Ákos (Kajrat Almati), Gazdag Dániel (Budapest Honvéd), Kleinheisler László (FK Asztana), Nagy
Ádám (Bologna FC), Nagy Dominik (Ferencváros), Pátkai Máté (Videoton FC), Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg),
Vadócz Krisztián (Kitchee SC), Varga József (Videoton FC)

* támadók: Böde Dániel (Ferencváros), Dzsudzsák Balázs (al-Vahda), Eppel Márton (Budapest Honvéd), Sallai Roland
(APOEL), Szalai Ádám (Hoffenheim), Varga Kevin (Debrecen), Varga Roland (Ferencváros)

Negyedik meccs is kell az elődöntőkben
A férfikosárlabda Nemzeti Liga elődöntő sorozata sem fejeződött be söpréssel, mindkét

ágon negyedik mérkőzésre is szükség volt. A Kolozsvári U két hazai győzelmét követően
kikapott Bukarestben, a Mihai Viteazu gárdaezred sporttermében rendezett találkozón a
CSM Steauától, így a sorozat állása 2-1 a címvédő javára. Nagyváradon a házigazdák rá-
erősítettek a nagyszebeni első meccsen aratott győzelmükre, így a negyedik meccsen, hazai
közönség előtt szerezhetik meg a továbbjutást jelentő sikert. Mindkét sorozatban lapzárta
után rendezték a negyedik meccset.

A férfikosárlabda Nemzeti Liga elődöntő sorozatainak eredményei (elöl az első két
meccset hazai pályán rendező csapat): Kolozsvári U-BT-Steaua 89-79, 85-75, 71-79 (2-
1), Nagyszebeni CSU-Nagyváradi CSM 78-81, 85-78, 64-76 (1-2).

Váratlanul kemény diónak bizonyult a
2. liga második helyén végzett Bodzai Lu-
ceafărul a Marosvásárhelyi City’us szá-
mára az oda-vissza osztályozó párbaj első
találkozóján. A csapat edzője, Kacsó
Endre figyelmeztetett, hogy ez nehezebb
lesz, mint a Sepsi Futsal elleni, kiesés el-
leni találkozókon, kevesen gondolták
volna azonban, hogy a Luceafărul olyan
könnyedén náspángolja el a marosvásár-
helyi csapatot 13-2-re, mint az 1. liga rang-
sora első felében tanyázó ellenfelei.
Mindez pedig azt igazolja, hogy sok csapat
csak azért nem lép egy osztállyal feljebb,
mert azt anyagilag nem tudja vállalni (ezt
mutatja az is, hogy évről évre csökken az
1. liga mezőnye), a játékerő a másodosz-
tályban pedig egyáltalán nem elhanyagol-
ható.

Az osztályozó első mérkőzésén a
City’us már a kezdőrúgásnál vészkapussal
állt fel, azonban a taktika nem jött be, és
ha nem is az üres kapuba kapta a gólokat,
már az első percben 2-0-ra vezetett az el-

lenfél. A folytatásban is sima volt a dolog.
Szünetben 6-1 volt az eredmény, a végén
pedig több mint megduplázódott.

Noha még van a visszavágó is, amelyet
szerdán 14.30 órai kezdettel játszanak a
Szász Albert Sportlíceum termében, gya-
korlatilag eldőlt a párbaj, ez pedig akkor
is így lenne, ha az ellenfél nem igazolta
volna, hogy sokkal jobb kerettel rendelke-
zik.

Mégis azt mondhatjuk, hogy csak fél
lábbal van a City’us a 2. ligában, mert
egyáltalán nem biztos, hogy a Luceafărul
akarja is a feljebb lépést, sőt a bennmaradt
csapatok közül is néhányan azt fontolgat-
ják, hogy nem iratkoznak be az új idény-
ben. Ilyen körülmények között a City’us,
amennyiben sikerül rendeznie az az anyagi
hátteret a VSK-val való együttműködés
révén, vélhetően a legjobbak között foly-
tathatja majd, még akkor is, ha a pályán el-
veszítette ennek a jogát. Mindennek a
letisztázására azonban augusztusig várni
kell. (bálint)

Keretet hirdetett a magyar válogatott kapitánya

Temesvár a bajnok
Sporttörténeti premier: a Temesvári Informatica nyerte a román futsalbajnok-

ságot, miután a döntő párharcban 3-0-ra legyőzte a Galaci United csapatát. Már a
kikötővárosban 2-0-s előnyre tettek szert a bánságiak, miután 1-0-ra és 6-4-re
győztek riválisuk ellen, majd a harmadik összecsapáson 5-2-vel értékesítették a
hazai pálya előnyét. Temesvár ezzel duplázott, hiszen másfél hónapja a Románia-
kupát is megnyerte. A galaciak ugyanakkor másodszor lettek ezüstérmesek, tavaly
a Dévai Autobergamo elleni fináléban 3-2-es összesítésben maradtak alul. 

A bronzérmet ezúttal a dévaiak szerezték meg, akik Székelyudvarhelyen 11-3-
ra diadalmaskodtak a házigazdák alakulata ellen.



Számos munka-
helyet kínálnak 

A Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal
honlapján – www.mures.anofm.ro – min-
dennap közzéteszi a gazdasági egységek
által kínált munkahelyeket. Tegnap 173
munkahely szerepelt a jegyzékben. A mun-
kaadók többek között biztonsági őröket, el-
adókat, segédszakácsokat, szakácsokat,
orvosi asszisztenseket, bárosokat, szociális
munkásokat, gondozókat, cukrászokat,
pénztárosokat, villanyszerelőket, mérnökö-
ket, jogtanácsosokat, árumozgatókat, gépla-
katosokat, textilipari munkásokat,
gépkocsivezetőket, kőműveseket keresnek.
A meghirdetett munkahelyekre általában
kezdőket és gyakorlat nélküli munkaválla-
lókat vennének fel. 

Az e.jobs honlapján 1828 munkahelyet
hirdettek meg, itt hazai és külföldi munka-
helyek között lehet válogatni. Eladókat,
pénztárosokat, konyhai személyzetet, hang-
és fénytechnikusokat, pincéreket, szakácso-
kat, gépkocsivezetőket, európai nagyváro-
sok luxusüzleteibe eladókat, biztosítási
tanácsadókat keresnek. 

Az 1989-es változások után
újból beindult az addig – minimális
kivételektől eltekintve – csak az ál-
lami tervgazdálkodási keretek kö-
zött működő gazdasági
tevékenység, aminek folyománya-
ként megjelentek a vállalatok létre-
hozását és működését szabályozó
jogszabályok. Ezek közül a legis-
mertebb talán az 1990. évi 31.
számú, a gazdasági társaságokról
szóló törvény. 

A gyakorlatban sokszor talál-
kozni azzal a dilemmával, hogy
egy bizonyos tevékenység elvégzé-
séhez melyik gazdasági társaság a
legmegfelelőbb, egyáltalán gazda-
sági tevékenységről van-e szó, nem
egy nonprofit szervezet – egyesü-
let, alapítvány – létrehozása-e a
legmegfelelőbb? Ezzel a kérdés-
körrel kapcsolatosan nemrég jelent
meg dr. Veress Emőd egyetemi
tanár, ügyvéd videóinterjúja, amely
szintén ebben a témakörben ad el-
igazítást, a videót a
penzcsinalok.transindex.ro oldalon
lehet megtekinteni. Ugyancsak az
említett szakértő a szerzője az első
magyar nyelven megjelent, román
üzleti jogról szóló szakkönyvnek –
Dr. Veress Emőd: Román üzleti
jog, Státus Kiadó, Csíkszereda,
2010 – jelen cikk egyes elemei
utalnak erre a kiadványra.

Az új Polgári törvénykönyv 3.
paragrafusának 3. bekezdése hatá-
rozza meg a vállalat (intreprindere)
fogalmát. Eszerint vállalat minden
olyan tevékenység, amelyet szerve-
zetten és rendszeresen végez egy
vagy több személy, haszonszerzés
céljából vagy anélkül, és amely
javak előállításával, igazgatásával
vagy értékesítésével, vagy valami-
lyen szolgáltatás biztosításával fog-
lalkozik. Ugyancsak a Ptk.
1881-től 1954-ig terjedő paragrafu-
sai szabályozzák általánosságban a
társaságok működését, ezek a ren-
delkezések kiegészülnek az egyes
konkrét vállalati formákra vonat-
kozó különös jogszabályokkal,
mint például a már említett 1990.
évi 31. sz. törvénnyel, amely a ke-

reskedelmi társaságokat szabá-
lyozza.

Ez a száraz jogi megfogalmazás
sokkal kézzelfoghatóbbá válik, ha
áttekintjük, hogy a gyakorlatban
milyen formában lehet gazdasági
tevékenységet végezni, illetve ezen
formák között milyen működési és
alapítási különbségek vannak. 

A vállalat formái közül a köztu-
datban nemes egyszerűséggel álta-
lában csak a „cég” szerepel, de a
törvény sokkal több és változato-
sabb formát szabályoz, melyek
közül mindegyiknek megvannak az
előnyei és/vagy hátrányai. Ugyan-
akkor meg kell említeni, hogy nem
minden vállalat rendelkezik jogi
személyiséggel (personalitate juri-
dică), illetve nem mindegyik válla-
lat feltétlenül kereskedelmi
társaság is ugyanakkor (societate
comercială).

A legáltalánosabban elterjedt
vállalati formák a jogi személyi-
séggel rendelkező társaságok, ame-
lyeknek több formája van: korlátolt
felelősségű társaság (societate cu
răspundere limitată), részvénytár-
saság (societate pe acţiuni), betéti
társaság (societate în comandită
simplă), betéti részvénytársaság
(societate în comandită pe acţiuni),
közkereseti társaság (societate in
nume colectiv) és a rossz emlékű
szövetkezetek (cooperativă).

Az első öt vállalati forma keres-
kedelmi társaság, ezt az 1990. évi
31. sz., a gazdasági társaságokra
vonatkozó tv. szabályozza, a szö-
vetkezeti formákat általánosságban
a 2005. évi 1. sz. törvény, valamint
a szövetkezeti formákra külön vo-
natkozó jogszabályok. A szövetke-
zeteket a román jog a következő
szövetkezeti formákba sorolja: kis-
ipari szövetkezeti társaság (socie-
tăţi cooperative meşteşugăreşti),
fogyasztói szövetkezeti társaság
(societăţi cooperative de consum),
értékesítési szövetkezeti társaság
(societăţi cooperative de valorifi-
care), mezőgazdasái szövetkezeti
társaság (societăţi cooperative ag-
ricole), szállítási szövetkezeti tár-
saság (societăţi cooperative de
transporturi), erdészeti szövetkezeti
társaság (societăţi cooperative fo-
restiere), lakásszövetkezeti társaság

(societăţi cooperative de locuinţe),
halászati szövetkezeti társaság (so-
cietăţi cooperative pescăresti), más
szövetkezetek. A szövetkezetek to-
vább szerveződhetnek felsőbb szin-
ten egymás között, illetve más jogi
vagy természetes személyek bevo-
násával.

A jogi személyiség nélküli válla-
lati formák közül meg kell említeni
az engedélyezett természetes sze-
mélyt (persoană fizică autorizată),
az egyéni vállalkozást (intreprin-
dere individuală), a családi vállal-
kozást (intreprindere familială),
valamint a sajátos jogállású, főleg
a közbeszerzéseknél használt vál-
lalati társulást (asocierea in partici-
paţie), amelyet a Ptk. 1949–1954.
paragrafusai szabályoznak fel-
váltva, nagyrészt felvállalva a ha-
tályon kívül helyezett
Kereskedelmi törvénykönyv ren-
delkezéseit.

Meg kell még említeni más sajá-
tos formákat is, amelyek tulajdon-
képpen egyik fenti kategóriába sem
tartoznak, átmenetet képezve –
habár ez a kifejezés jogilag nem
egy egzakt kategória, csak a szem-
léltetés céljából használjuk – az
egyéni vállalkozások és a kereske-
delmi társaságok között, kölcsö-
nözve bizonyos elemeket mindkét
formából; ezek bizonyos speciális,
szakmai vállalati formák, ame-
lyekre az adott szakma szervezeti
és működési jogszabályai az 
irányadóak. Ezek a formák az úgy-
nevezett liberális-szabad foglal-
kozásokra jellemzőek. Általában az
„iroda”, „rendelő” megnevezést
tartalmazzák, ilyen forma pl. az
ügyvédi iroda, a különböző orvosi
rendelők, a közjegyzői iroda,
egyéni építészeti iroda. Ezek a vál-
lalati formák saját külön szervezeti
törvényeik szerint alakulnak és mű-
ködnek, jogi személyiségük nin-
csen, illetve a jogi személyiség
megszerzéséhez speciális feltételek
teljesítése szükséges. Alapvető mű-
ködés szempontjából az engedélye-
zett magánszemélyhez állnak a
legközelebb.

A következő részekben a fenti
vállalati formák közti különbsége-
ket, valamint a létrehozásuk alap-
vető kérdéseit vázoljuk.
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Lovasterápiás verseny 

A nagyenyedi Hip-Tep Egyesület
június 2-án harmadik alkalommal
rendez országos szinten egyedülálló
lovasterápiás versenyt különleges
nevelési igényű gyermekek szá-
mára. A MOL Gyermekgyógyító
Kupa lovasterápiás versenyt a Ma-
gyarországon 13 kiírást megért lo-
vasterápiás verseny példáját
követően rendezik meg. Az idei
versenyre 14 olyan romániai egye-
sület jelezte részvételi szándékát,
amely különleges nevelési igényű
gyermekek számára szervez lovas-
terápiás foglalkozásokat. A ver-

senyre Lőrincréven (Fehér megye)
kerül sor. 

Érdeklődni lehet Balogh Csillá-
nál (tel. 0751-077-047, e-mail:
csaba74csilla@yahoo.com) a nagy
tapasztalattal rendelkező hazai lo-
vasterapeutánál, a romániai lovas-
terápia úttörőjénél. 

Az idei versenyre 14 olyan romá-
niai egyesület jelezte részvételi
szándékát, amely különleges neve-
lési igényű gyermekek számára
szervez lovasterápiás foglalkozáso-
kat – közölte a Közösségért Alapít-
vány. 

Vállalkozási formák a román jogban

Nagyon sok nyugdíjas olvasónk ér-
deklődött, hogy mit lehet tudni az idei
kezelési jegyekről, ugyanis előző
években ilyenkor a megyei nyugdíj-
pénztár már elkezdte a kezelési
jegyek kiosztását. 

A válaszért Neagoe Eugeniához, a Maros
Megyei Nyugdíjpénztár igazgatójához for-
dultunk, aki elmondta, hogy hivatalosan még
nem értesítették őket, tehát a kezelési jegyek
kiosztása még nem kezdődött el azon üdülő-
telepekre és fürdőkre, amelyeket a miniszté-
rium szerződtet le. Ennek oka lehet, hogy a
törvényes közbeszerzési eljárás elhúzódik az
óvások miatt. Azonban a minisztérium saját
birtokában lévő kezelőbázisokat továbbra is
igénybe lehet venni, idén 370 személy utazott
el kezelésre. További húsz jegyet vissza kel-
lett szolgáltatni a minisztériumnak, mert nem
volt igény rá. 

A következő, 8-as turnusra május 30. és jú-
nius 5. között osztják ki a kezelési jegyeket.

56 személy június elején Május 1.-re, Ko-
vásznára, Algyógyra és Buziásra utazhat el. 

Eddig 5050 kérelmet nyújtottak be a me-
gyei nyugdíjpénztárhoz kezelési jegyre. 

Kezelési lehetőség – 
egyelőre csak a pénztár saját egységeiben

Illusztráció

Szerkesztette: Mezey Sarolta



Többéves kihagyás után
ismét volt gyermekkari talál-
kozó megyénkben, ezúttal a
másfél évszázados múltú 
karéneklés előtt tisztelgő
Nyárádszereda volt a ház-
igazda. Folytatást és minősé-
get remélnek.

Múlt hétfőn délután vette kezde-
tét Nyárádszeredában a gyermek-
kari találkozó, amelyen öt kórus
másfélszáz gyermekének ajkáról
szólt a dal. A Bocskai István Dalkör
és a Deák Farkas Általános Iskola
által szervezett kórustalálkozó meg-
nyitóján Trufán József iskolaigaz-
gató hangsúlyozta: a rendezvény
legnagyobb értéke az, hogy kapcso-
latot épít a résztvevők között, mert
ők tudják, hogy a zene nemesíti és
Istenhez vezeti lelküket, és azt is
tudják, amit Kodály mondott: a
zene lelki táplálék, ami semmivel
sem pótolható. Aki nem él vele,
testi és lelki vérszegénységben él és
hal.

Elsőként az iskola elemis diákja-
inak hat éve működő kórusa lépett
fel Nagy Eszter Gizella irányításá-
val, a kisgyerekek tiszta énekhangja
és ritmusérzéke rögtön elnyerte a
nézők tetszését. A gyulakutai iskola
2010-ben alakított kórusa a klasszi-
kus vonal mellett a könnyűzenei stí-
lust is próbálja megismertetni és
megszerettetni. Kerekes Csaba ta-
nítványainak fellépése megmutatta,
hogy a tinédzserek is tudnak és sze-

retnek énekelni, és ezáltal érzelmi
világukba is bepillantást engednek.
És mindezt nemcsak anyanyelvü-
kön, hanem angolul is játszi köny-
nyedséggel teszik. A Banga Gáspár
Attila vezette szászrégeni reformá-
tus gyülekezet Piccolino gyermek-
kórusa már tizenkét éve énekel,
bizonyítva, hogy a gyermeki szív
tudja mély őszinteséggel és gyö-
nyörű énekelőadásban dicsérni az
Urat. A marosvásárhelyi Vártemp-
lom keretében működő Vox Ange-
lica – többnyire a művészeti
iskolában tanuló kisebb és nagyobb
diákok – előadásán kiderült, hogy
Korpos Kamilla irányításával a bár-
sonyos gyermekhangok és az ifjak
hangszerjátéka esztétikusan és har-
monikusan tud megszólaltatni gyer-
mek- és népies dalokat, de akár
istendicséretet is. A fellépők sorát a
házigazda iskola Ferencz Örs ve-
zette felső tagozatos gyermekkó-
rusa zárta, megmutatva, milyen
eredményei lehetnek a nyári zenei
táboroknak és a hétköznapi ke-
mény, igényes felkészülésnek. A ta-
lálkozó közös énekléssel zárult,
Bartók gyűjtéséből három jobbágy-
telki népdal részleteit adták elő a
kórusok.
Csoda 

A Bocskai István Dalkör veze-
tője, Ferencz Csaba nyugalmazott
zenetanár, karnagy, szervező fel-
idézte: amikor még fizetett iskolai
tevékenység volt, sok tanintéz-
ményben működtek gyermekkóru-
sok, de 1990 után számuk

lecsökkent. A rendszerváltás után a
Seprődi János Kórusszövetség fel-
vállalta a gyermekkórusok találko-
zóinak szervezését, így 1992-ben
Nyárádkarácson, 1993-ban Csík-
falva, 1994-ben Mezőpanit volt a
házigazdája a nemzetközi rendezvé-
nyeknek, de sajnos, folytatása nem
volt. Fia, Ferencz Örs hozzátette,
2010 óta ez az első gyermekkórus-
találkozó vidéken. A hétfői rendez-
vényt nagyon jó kezdeményezésnek
tartja, reménykednek a folytatás-
ban, ezért minden zenetanárt arra
biztat, hogy szervezzenek gyermek-
kórusokat. Kell énekelni, és nem
csak a nagyoknak: a gyermekek is
meg kell mutatkozzanak, tanuljanak
egymástól, és a közönség is egyre
gyakrabban részesüljön ebből az él-
ményből – tette hozzá.

Az általa irányított szeredai diá-
kok a szatmárnémeti Jánk Károly
kortárs költő egyik megzenésített
versét is előadták, az előadáson
jelen volt a zene szerzője, Csortán
Márton kolozsvári nyugalmazott
bábszínész, aki érdeklődésünkre le-
szögezte: ő nem zeneszerző, de szá-
mos bábelőadás zenéjét
komponálta, most Jánk tizenhárom
zenés versét tartalmazó kötetén dol-
goznak. Úgy véli: a zenei oktatást
„szétverték” az országban, nagy
dolog, ha valaki képes negyven
gyereket színpadra állítani heti egy-
két próbával úgy, hogy pentatónia
felé hajló énekeket is meg tud taní-
tani. Egy kultúra végét éljük, s amit
Kodály és Bartók képviselt, az Er-
délyben már „nem megy”, és meg-
szűnőfélben van az a zenei
elképzelés is, amely az 1950-60-as
években született Marosvásárhe-
lyen. A vidéki iskolákban tornatanár
tartja a zeneórát, „zenei giccset”
énekel nemcsak sok vidéki, de a ko-

lozsvári gyermekkórus is, urbánus
kultúrát, idegen nyelvről lefordított,
rossz magyar hangzású szövegeket
adnak elő, míg az iskoláknak és ön-
kormányzatoknak nincs annyi pén-
zük, hogy a diákoknak egy-egy
városi zenei előadást biztosítsanak
– mutatott rá a hiányosságokra és a
zeneoktatás állapotára Csortán.
Ezért is csoda, ami múlt hétfőn
Nyárádszeredában történt, és ehhez
képest előrelépést jelenthetnek azok
a kis közösségi együttlétek, ahol
szépen beszélnek és énekelnek ma-
gyarul, vagy azok a családok, ahol
még énekelnek. 
Másfél százada énekelnek

Nyárádszeredában 150 éves ha-
gyománya van a karéneklésnek,
1868-ban jött létre az első dalkar a
református egyház keretében. Erre
az évfordulóra jubileumi ünnepség-
sorozattal emlékeznek – tudtuk meg
Ferencz Csaba karnagytól. Ennek
első rendezvénye volt a pünkösd-
hétfői gyermekkórus-találkozó, de
máris következik a második: vasár-
nap délután a főtéri református
templomban a Küküllői Református
Egyházmegye gyülekezeti kórusai-
nak biztosítottak fellépési lehetősé-
get, júliusban a Bocskai Dalkör 30
éves női kara szervez nemzetközi
kórustalálkozót, októberben pedig a
férfikar megalakulásának 60. évfor-
dulója kapcsán lesz férfikari talál-
kozó. Az idén a nyárádszeredai
színjátszás kezdetének századik év-
fordulóját is jegyzik, ezt a Bocskai
Dalkör színjátszó rendezvénnyel
ünnepli majd, hiszen vannak ehhez
illő darabok és van csapat, amivel
színpadra lehet lépni – sorolta fel
lapunknak Ferencz Csaba az idei
terveket.

Vasárnap huszonhetedik 
alkalommal emlékeztek 
Szabédi Lászlóra Szabédon.

Az unitárius templomban tartott
délelőtti istentisztelet keretében
meghitt kis ünnepségen emlékezett
a falu arra a 20. századi gondolko-
dóra, aki a település nevét is fel-
vette. Az egyházközség immár 27
éve megszakítás nélkül emlékezik
a sokoldalú alkotó tehetségre, a
költő, szépíró, műfordító, publi-
cista, kritikus és tudós Szabédi
(Székely) Lászlóra. Vasárnap az if-
júsági egylet az ő írásaiból adott elő
részleteket, szolgálatot mutatott be
az egyházközség kórusa, Jenei Sán-
dor lelkész pedig méltatta Szabédit
születésének 111., halálának 59. év-
fordulóján. A Himnusz eléneklése
után a templomkertben folytatódott
az ünneplés szavalattal, a székely
himnusz éneklésével és az épület
falán elhelyezett Szabédi-féldom-
bormű megkoszorúzásával.
Ápolni a kötődést

1991-ben kezdődött el a Szabé-
dira való emlékezések sorozata,
évente kétnapos ünnepséget szer-
veztek a szabédiak és az Erdélyi
Magyar Közművelődési Egyesü-
let: Kolozsváron tudományos ren-
dezvényekre került sor,
megkoszorúzták Szabédi László
sírját a Házsongárdi temetőben, és
a Lázár utcai háznál is tisztelegtek,
míg másnap Szabédon a „népies”
része következett kulturális műsor-
ral és koszorúzással – tudtuk meg
a lelkésztől. Néhány éve azonban
magukra maradtak a szabédiak, de
azóta is ünnepelnek, igaz, szeré-
nyebben, legtöbbször az egyház-
község keretén belül. „Szabédi
László felvette a falu nevét, és er-
kölcsi kötelességünk ezt a szálat

nem eltépni, hanem ápolni, 
továbbadni a következő generáci-
ónak” – mondta el érdeklődé-
sünkre Jenei Sándor, és arra hívta
fel a figyelmet, hogy ezek az em-
lékezések a nemzeti és vallási ön-
tudat megerősítését is szolgálják,
összetartó erőt is jelentenek, amire
igencsak szükség van itt, a Mező-
ség kapujában, ahol különösen
nagy az asszimiláció veszélye.
A meggyőződés vértanúja

Székely László 1907. május 7-
én született Sáromberkén, de gyer-
mekkorában nagyon sok időt
töltött Szabédon, s az e faluhoz
való kötődés nyomán később fel-
vette a Szabédi nevet. Tanulmá-
nyait Kolozsváron és
Strasbourgban végezte, unitárius
teológiával és irodalomtörténettel
foglalkozott. Egy ideig Aradon
volt tisztviselő, majd Kolozsvárra
került színházi dramaturgnak, a
kolozsvári Ellenzék napilap belső
munkatársa is volt, de tanítói állást
is vállalt, később a kolozsvári Vi-
lágosság munkatársa lett, és 1947-
ig a sepsiszentgyörgyi Magyar
Népi Szövetség egyik szervezője

és vezetője volt. 1947-től haláláig
a kolozsvári Bolyai Egyetemen ta-
nított esztétikát. 1959 elejére nyil-
vánvalóvá vált, hogy a hatalom
nem tűri meg az önálló magyar
egyetemet Kolozsváron. A beol-
vasztási törekvések ellen felszó-
laltó Szabédit megaláztatások
érték, a tanügyminiszter pedig az
1959. június 19-i 168. számú ren-
deletével július 1-jei hatállyal
egyesítette a kolozsvári Victor
Babeş és a Bolyai tudományegye-
temeket. De Szabédi ezt már nem
érte meg: ötvenegy évesen felsza-
badította magát a kételyek, zakla-
tások és megaláztatások alól,
április 18-án kisétált Kolozsvár ha-
tárába, és Szamosfalván vonat elé
vetette magát.

Erdélynek mindig voltak vérta-
núi, közéjük tartozik Szabédi
László is, aki mindig önemésztő
küzdelmekben igyekezett érvényre
juttatni meggyőződését. Ráadásul
egy olyan történelmi korszakban,
amelyben a hittel képviselt meg-
győződésnek valójában nem voltak
esélyei – írta róla Pomogáts Béla
irodalomtörténész. 
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Huszonhét éve megszakítás nélkül emlékeznek a szabédiak Szabédira   Fotó: Yüksel Réka

Rendőrségi hírek 
Akcióban a rendőrök 

Május 21. és 28. között a Maros
megyei rendőrök 329 eseményen
avatkoztak be, amiből 300 esetről a
112-es sürgősségi hívószámról érte-
sültek. Az akciók során 120 bűn-
tényt állapítottak meg, 16 személyt
tetten értek, az utóbbiakat előzetes
fogságba helyezték, köztük volt két
személy, aki ellen nemzetközi körö-
zési parancsot adtak ki. Összesen
mintegy 480.000 lej értékben 1541
bírságot róttak ki, és 7356 lej érték-
ben koboztak el különböző javakat.
A közlekedési rendőrök 93 jogosít-
ványt és 31 forgalmi engedélyt füg-
gesztettek fel. 
Közúti kihágások 

Május 25-én reggel Dicsőszent-
mártonban az 1918. December 1.
utcában állítottak meg egy gépko-
csivezetőt, akinek 0,73 mg/l alkohol
volt leheletében. Másnap este Ma-
rosvásárhelyen egy 55 éves férfi bu-
kott le ittas vezetés miatt, a
leheletében 0,54 mg/l alkohol volt.
Ugyanaznap este 7 órakor egy ger-
nyeszegi 56 éves férfit, 11 órakor
Marosszentkirályon egy 17 éves fi-
atalt állítottak meg a rendőrök. Az
ellenőrzéskor kiderült, hogy jogo-
sítvány nélkül ültek kormánykerék
mögé. Május 27-én reggel 8 órakor
Marosvásárhelyen ellenőriztek egy
31 éves férfit, akinek a leheletében
0,41 mg/l alkohol volt. Ugyanaznap
22.50-kor Náznánfalván szintén
egy 31 éves férfi leheletében 0,92
mg/l alkoholt mértek, később éjfél-
kor Kerelőszentpálon egy 67 éves
ittas férfit teszteltek, az ő leheleté-
ben 0,41 mg/l alkohol volt. Május
28-án 9.35 órakor Szovátán is lebu-
kott egy ittas vezető, az ő leheleté-
ben1,07 mg/l alkhol volt. Az ittas
vezetők ellen bűnügyi eljárást kez-
deményeztek. Szintén május 28-án
21 óra körül Marosvásárhelyen a
Kishegyszőlőben egy 33 éves férfi
jogosítvány nélkül vezette jármű-
vét. A jogosítvány nélküli vezetésért
is bűnvádi eljárást kezdeményeztek
a rendőrök. 

Balesetek 
Május 25-én 23 órakor az Erdő-

libánfalvához tartozó Tokán egy 18
éves fiú egy robogóval szenvedett
balesetet. Kiderült, hogy nem volt
jogosítványa, és a robogót sem
jegyezték be. A fiatalembert letar-
tóztatták. Május 25-én Szentpálon
egy 34 éves férfi elővigyázatlanul
előzött autójával, és frontálisan üt-
között egy szabályosan közlekedő,
28 éves férfi által vezetett járművel.
A balesetet okozó férfi könnyeb-
ben, a másik jármű egyik utasa sú-
lyosabban megsérült. Ugyanaznap
a marosvásárhelyi Dózsa György
utcában egy 40 éves férfi által ve-
zetett haszonjármű nekiütközött
egy 57 éves férfi személygépkocsi-
jának. A baleset miatt többen
könnyebb sérülést szenvedtek.
Szintén május 25-én 5 órakor Ko-
ronkában egy 21 éves fiatal jármű-
vével összeütközött egy
szabálytalanul előző motorkerékpá-
rossal. Az utóbbi könnyebben meg-
sérült. Május 26-án a
marosvásárhelyi Győzelem téren
egy 29 éves férfi járművével elütött
egy szabálytalanul átkelő 7 éves
gyereket, a gyalogos könnyebben
megsérült. Ugyancsak május 26-án,
negyed 6-kor Poarta helyiségben
egy 23 éves férfi elvesztette ural-
mát a járműve felett és lecsúszott
az úttestről. Három utasa könnyeb-
ben megsérült. Május 27-én Nyá-
rádmagyaróson egy 69 éves férfi
nekiütközött egy hídfőnek és jár-
művével felborult. A sofőr súlyosan
megsérült. Ugyanaznap délután fél
6-kor Sárpatakon egy 51 éves férfi
nekihajtott egy villanyoszlopnak;
kiderült, hogy leheletében 0,33
mg/l alkohol volt. Szerencsére nem
történt komolyabb sérülés. Május
28-án 13 óra körül Hármasfaluban
egy 58 éves nő is egy oszlopba ro-
hant; könnyebb sérüléssel megúszta
a balesetet – tájékoztattak a Maros
Megyei Rendőr-felügyelőségről.
(v. gy.) 

Gligor Róbert László

Gligor Róbert László

Őszinte, gyönyörű éneklés Szeredában – feltámadó gyermekkórus-mozgalom? 
Fotó: Gligor Róbert László

Megfogyatkozva, de hittel tisztelegnek Szabédon
Szabédi Lászlóra emlékeztek

Jubileumi ünnepségsorozat
Gyermekkórusok találkoztak Nyárádszeredában



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

ELADÓ sírhely a marosszentgyörgyi

temetőben. Tel. 00-36-30-261-9911.

(mp.-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0752-576-831. (8384)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.

(8667)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Rend Mária névre

szóló autóbuszbérletem. Semmisnek

nyilvánítom. (8777)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (20037)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat, termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

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

(8392)

ALKALMAZUNK hegesztőket, laka-
tosokat. Tel. 0766-519-187. (20169)

VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, teraszkészítést fából, csatorna-
készítést, bádogosmunkát,
cserépforgatást. Tel. 0747-871-270,
0758-639-258. (sz.-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, cserép-
forgatást, új tető készítését Lindab
lemezből, bádogosmunkát, kerítés-
készítést és bármilyen javítást. Tel.
0732-240-895. (8764)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalommal emlékezünk a
maroskeresztúri SZŐCS
FERENCRE halálának 10.
évfordulóján. Bánatos fele-
sége, leánya, Éva, fia, László,
menye, Magda, valamint az
unokái a messzi távolból.
Nyugodj békében, Tata!
Továbbá halálának 8.
évfordulóján emlékezünk a
drága leányomra, ILLYÉS
ELLÁRA szül. Szőcs, aki a
nyárádmagyarósi temetőben
nyugszik. Édesanyja, test-
vérei: Éva, László és családja.
Nyugodj csendesen, drága
gyermekem! Találj odafent
örök boldogságot. (8755)

„Ha emlegettek, köztetek
leszek, szeressétek egymást,
ahogy én szeretlek. Ne
sírjatok, én már nem
szenvedek, a fájdalom az,
hogy nem lehetek veletek.”
Fájó szívvel emlékezünk
május 30-án a kibédi SÜTŐ
LÁSZLÓRA halálának 12.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Felesége, Éva, lánya, Anikó
veje, Levente. (8756-I)

Soha el nem múló fájdalom-
mal emlékezünk a szeretett
férjre, édesapára, apósra, a
göcsi születésű KOVÁCS
SÁNDORRA halálának máso-
dik évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! (8720)

Áldott, szép emlékét, önzetlen
szeretetét szívünkbe zárva
emlékezünk CZEGŐ ILDIKÓ-
RA halálának harmadik
évfordulóján.
Keressük, de nincs már sehol,
Mégis ott van mindig valahol.
Talán egy napsugárban, 
vagy egy csillag fenn az égen,
Mi mindig várjuk, mint
valamikor régen.
Másképp lenne minden, ha
velünk lenne,
Ha hozzánk szólna, ha ránk
nevetne,
mert értünk élt, és bennünket
szeretett,
és életünk nélküle üres lett.
Szívünk összeszorul, ha rád
gondolunk, 
csak a szép emléked maradt,
mit gondosan ápolunk.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel!
Szerettei. (8774-I)

Múlnak az évek, te nem vagy
már velünk, de szép emléked
tovább él szívünkben, soha
nem feledünk. Megállunk a
sírod mellett, könnyes
szemmel áldjuk emlékedet.
Szomorú szívvel, kegyelettel
emlékezünk NAGYLAKI
JÁNOSNÉRA szül. NAGY ÉVA
halálának hatodik évfor-
dulóján. Pihenése legyen
csendes, drága emléke áldott!
Bánatos szerettei és unokái:
Hunor, Zalán, Dorka. (8783)

Szomorú szívvel emlékezünk
május 30-án édesanyámra,
KÁDÁR GIZELLÁRA
halálának 10. évfordulóján.
Emlékét örökké őrzi leánya,
veje, unokája és családja.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (8791)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett apa, nagytata, após és
jó szomszéd, 

id. SZILÁGYI ZOLTÁN 
nyugalmazott tanár 

életének 77. évében csendesen
megpihent. Temetése május 31-
én 14 órakor lesz a református te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (8785-I)

Szomorúan hozzuk a tudomá-
sára mindazoknak, akik ismerték
és tisztelték, hogy 

HARKÓ IRMA 
a Farel volt dolgozója

életének 70. évében visszatért
Mennyei Atyánkhoz. Temetésére
május 30-án 14 órakor kerül sor
adventista szertartás szerint az
ákosfalvi családi háztól. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (8780-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal értesültünk
NAGY SZIDÓNIA osztálytár-
sunk haláláról. Őszinte 
együttérzésünket fejezzük ki
szüleinek és szeretteinek
SZIDI korai elvesztése miatt
érzett fájdalmukban. A Maros-
vásárhelyi 7-es Számú Általá-
nos Iskola VI. B osztályának
tanulói és osztályfőnökük.
(8774-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönet illeti mindazokat, akik
szeretett halottunk, SAMU PÁL-
GYULA temetésén részt vettek,
sírjára a kegyelet virágait
helyezték, és vigasztaló, szép
szavakkal fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(8801-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Amikor az ember azt hiszi, hogy minden rendben van, az ÉLET
közbeszól, és tesz arról, hogy MINDENT ELVESZÍTSEN.
Emlékezzünk kegyelettel 

BÁLINTH ZOLTÁN TIBOR 
(1972-2003) 

tragikus motorbalesetének 15. évfordulójára.

„Egy Anya számára, aki elveszítette gyermekét, az első nap
soha el nem múlik. Ez a fájdalom nem fonnyad el az idő múlá-
sával. Hiába kopik el, hiába fakul meg a gyászruha, a szív fe-
ketesége nem oszlik el soha.”

Édesanyád: Erzsike.

„Még máig is várom, hogy belépjen, de tudom, hogy többet
ezt nem érzem.
Újra akarom nézni a kedves arcát, de nem láthatom a moso-
lyát.
Fiatal volt, még ott volt az élete, de elvették Tőle, elvették
örökre.”

Testvéred, Csaba és fia, Erik.

„Valaki végleg elmehet, őrizd meg emlékét, és el ne feledd…
lelke szabadon száll, vár a túlsó parton, hol nincsen határ…”

Ibi keresztmama.
Nyugodj békében, MINDIG VELÜNK LESZEL.

(8731-I)

Egy pillanat és mindennek vége, olyan gyorsan távoztál a
végtelenségbe. Maradt a bánat és egy csendes sírhalom, szerető
szívünkben az örök fájdalom. Az élet csendesen megy tovább, de
emléked elkísér egy életen át. Nem foghatjuk már két dolgos kezed,
nem simogathatjuk már őszülő fejed. Nem tekint ránk aggódó
szemed, marad a csend, mindent köszönünk neked. Szívünk
összeszorul, ha rád gondolunk, csak a szép emléked maradt, amit
gondosan ápolunk. Lelked, mint fehér galamb, csendesen
messzire szállt, hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem
talál, de tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te vagy, utat
mutatsz, mert a szívünkben örökre itt maradsz. Arcunkat könny
mossa, mert nem vagy már többé, de szívünkben élni fogsz
örökké. Visszahoz egy régi perc, megidéz egy fénykép, míg a
földön élünk, sosem lesz ez másképp.
Két éve már, 2016. május 30-án örök álom zárta le a szemedet.
Azóta könnyek között emlegetjük a te drága nevedet. Nélküled
szomorú, üres az életünk, most sem hisszük el, hogy hiába várunk.
A bánat, a fájdalom örökké megmarad, nem feledünk, az idő
bárhogy halad.
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az
ákosfalvi ÚJFALVI BENJÁMINRA halálának második évfordulóján. 
Drága emlékét örökké őrzi örökre bánatos felesége, két szerető
leánya, két veje és három unokája. 
Pihenésed legyen áldott, drága édesapánk! (mp.-I)

Marosvásárhelyre, özv.
BENEDEKFY MÁRTÁNAK
születésnapja alkalmából
kívánunk egészséget, bol-
dogságot, Isten áldását.

Szerető kolléganői.
(8784)

Focioktatás Marosvásárhelyen! 
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja 

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

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

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



GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ FŐSZAKÁCSOT alkalmazunk. Érdeklődni: tel. 0740-084-090. (sz.-I)
PIZZAKÉSZÍTŐKET, SZAKÁCSOKAT, PINCÉREKET, BÁROSOKAT, PIZZAKIHORDÓKAT, PIKO-
LÓKAT alkalmazunk. Érdeklődni: tel. 0740-084-090. (sz.-I)
RÉGI ÉPÜLETEK, HOMLOKZATOK  RESTAURÁLÁSÁVAL  FOGLALKOZÓ  KFT. MUNKAE-
RŐT alkalmaz terepmunkára, betanulási lehetőséggel. B kategóriájú jogosítvány előnyt jelent. Tel. 0731-
709-613. (sz.-I) 
ESKÜVŐIRUHA-SZALON kedves, kommunikatív ELADÓNŐT keres, azonnali kezdéssel. Feladata az
ügyfelek magas szintű kiszolgálása. Előnyt jelent magyar és román nyelvű kommunikáció, varrónői készség.
Fényképes önéletrajzokat várunk e-mailen: salon@szelena.ro, személyesen a Szeléna szalonba (1918. 
December 1. út 124-126. szám) vagy hívjon minket a következő telefonszámon: 0752-309-086. (sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szí-
vesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756-128-313.
(19953-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Köszönjük a helyhatóságoknak 
és a lakosságnak!

A város legfontosabb ünnepének, a Marosvásárhelyi Napoknak a 2018. május 21–27.
közötti XXII. kiadása sikeres volt mind a szervezők, mind az érintettek, résztvevők szá-

mára. A nagyszámú közönség feljogosít arra, hogy úgy gondoljuk, a marosvásárhelyi várban, a
Rózsák terén és a Ligetben szervezett rendezvények igencsak sikeresek voltak. Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala ezúton is köszönetet mond a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrségnek, a Maros
Megyei Rendőr-főkapitányságnak, a Marosvásárhelyi Rendőrkapitányságnak, a Maros Megyei
Csendőrparancsnokságnak, a Marosvásárhelyi Mobil Csendőregységnek, a Maros megyei kataszt-
rófavédelmi csoportnak, a rohammentő szolgálatnak, valamint az összes többi érintett intézmény-
nek a rendezvény megszervezésében nyújtott támogatásukért. Végül, de nem utolsósorban köszönet
az összes szponzornak – BRD Société Générale, AQUASERV, ELDI PÉKSÉG, HERLITZ,
MARIS PRODCARM, GEIGER, HOLLAND CONTRACTING, NO.1 ÜZLET, BEST LINE
ÜZLET, TAKKO ÜZLET, REFLEXO-VITAL SZÉPSÉGAKADÉMIA, B&B GYÓGY-
SZERTÁR ÉS S.C. ROTECOM –, amelyek támogatták a városháza által szervezett tevékenysé-
geket.

Mindenkinek, aki hozzájárult az idei Marosvásárhelyi Napok sikeréhez, köszönetet mondunk a
város lakói nevében, akik ezekben a napokban jól érezték magukat és jól szórakoztak. Bízunk
abban, hogy a továbbiakban is hasonlóan jól fogunk együttműködni Marosvásárhely jólétének és
a lakosság kényelmének érdekében.

Dr. Dorin Florea polgármester

Több százan eregettek lampionokat 
a Marosvásárhelyi Napokon!

Több száz lampion barázdálta a város sötétbe borult égboltját csütörtökön, május 24-én. Gye-
rekek és felnőttek egyaránt a kívánságaikat kis cetlikre írták és a papírlámpásokra aggatták. Az

óhajokat hordozó lampionokat a Gaşca Zurli ligetbeli műsora végén bocsátották fel. Szülők, nagyszülők,
gyerekek élvezték a legkedveltebb karakterek előadását, a végén pedig közösen varázsoltak meseszerű han-
gulatot. A rendezvényt a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezte.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály
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A Népújság
hirdetési 

irodájában 
felveszünk  

APRÓ-
HIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.
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2018 Bulgária 
egyéni utazással

Üdülés Albenában, 2018.06.17-24. /7 éjszaka all inclusive 
ellátással

295 euró / fő /7 éjszaka Hotel Mura
360 euró / fő /7 éjszaka Hotel Slavuna
351 euró / fő /7 éjszaka Hotel Ralitsa Aqua Club, aquapark-belépővel
310 euró / fő /7 éjszaka Hotel Vita Park, aquapark-belépővel

Üdülés Dél-Bulgáriában, 2018.06.17-24. /7 éjszaka all inclusive
ellátással

295 euró / fő /7 éjszaka Hotel Iskar Napospart
338 euró / fő /7 éjszaka Hotel Serenity Bay Tsarevo
399 euró / fő /7 éjszaka Hotel Martinez Sozopol
355 euró / fő /7 éjszaka Hotel Forest Beach
430 euró / fő /7 éjszaka Hotel Paradise Beach Sveti Vlas
525 euró / fő /7 éjszaka Hotel Sunset Resort Pomorie


