
Április 29-én, szombaton délelőtt a Sapientia EMTE marosvá-
sárhelyi campusában tartották meg a 18. Erdélyi Szőlőhegyek
Borversenyt, amely az egyik legrangosabb regionális szakmai
megmérettetés. A borosgazdák összesen 199 mintát küldtek
zsűrizésre szinte valamennyi erdélyi bortermelő vidékről. A
bormintákat a Magyar Borakadémia tagjai által is megtisztelt
szakmai grémium bírálta el. Szervező a Romániai Magyar
Gazdák Egyesületének országos szervezete volt. 

A megnyitón dr. Balla Géza borász, a ménesi Wine Princess Kft. tu-
lajdonosa, a rendezvény szervezője köszönetét fejezte ki az egyetem ve-
zetőségének. Minden évben más-más helyszínen tartják a versenyt, az
idén azért esett a választás a Sapientiára, mert a kertészmérnöki tanszéken
szőlészeti és borászati oktatás is zajlik, és ez jó alkalom arra, hogy a szak-
mában tevékenykedők megismerjék az oktatási intézményt. 

Dr. Dávid László rektor a házigazdák nevében kifejtette, a kertészmér-
nök- és tájépítészet- mellett Sepsiszentgyörgyön beindult az agrármér-
nök-oktatás, hamarosan pedig az erdőmérnöki is elkezdődik. Az egyetem

Lemond 
a cseh kormány
A kormánykoalíción belüli ellentétekre
hivatkozva Bohuslav Sobotka szociál-
demokrata cseh miniszterelnök ked-
den bejelentette, hogy még a héten
benyújtja kormánya lemondását.

____________3.
Aranyút
Kezdetben egyszerű útitársaknak tűn-
tek. Az ősz hajú férfi tekintete a villa-
násnyi villanyoszlopokkal kergetőzött,
a piros arcú, kendős asszony befelé fi-
gyelt. Nem tudom pontosan felidézni,
hogyan indult el a társalgás hármunk
között. Csak arra emlékszem, hogy a
férfi kezdeményezett.

____________4.
Az ASA edzője
még bízik a kiesés 
elkerülésében
Szombaton, az alsóházi rájátszás 8.
fordulójában a Medgyesi Gaz Metan
ellen hazai pályán nem tudott gólt sze-
rezni a Sziget utcai együttes, így az
újabb két pont elvesztése után bonyo-
lódott a helyzete, és lényegesen csök-
kent az élvonalban való maradás
reménye

____________7.
Maros KK: 
Átvészelt idény,
óvatos optimizmus
Nincs miért szégyenkezniük, amiért ki-
estek a bajnoki negyeddöntőkben,
összességében elégedettek azzal,
amit ebben az évben sikerült elérniük
– ez volt a következtetése a marosvá-
sárhelyi Maros KK adminisztratív és
szakmai vezetőségének azon a sajtó-
tájékoztatón, amelyen a lezárult baj-
noki idényt értékelték.

____________8.

Lehetne komolyságból
több?

Sok szó esett már a kormány adóreformtervének ko-
molytalanságáról, de a politikusok fantáziájának e
téma kapcsán nincsenek határai. Legutóbb a kisebbik
kormánypárt most már egyedüli elnöke mondta meg a
magáét adóügyben, de olyat is tett hozzá, aminek a ko-
alíció nagyobbik alakulata más okból sem fog nagyon
örvendeni.

A volt liberális kormányfő szerint az, amivel újabban
háztartásokra kivetett adóként ismerkedünk a politiku-
sok nyilatkozataiból, nem is új adónem, hanem tulaj-
donképpen csak az adóalap kiterjesztésére irányuló
kísérlet. Erről csütörtökön beszélt a szenátusban, és
akkor azt is említette, hogy az egységes személyi jöve-
delemadó-kulcsot nem kéne 10%-ra csökkenteni,
hanem meg kéne tartani 16%-on. Egy héttel korábban
még nem volt baja a tízszázalékos adókulccsal, ami a
szociáldemokraták kormányprogramjában szerepel.
Ebből a liberális-demokrata adóértelmezésből a laikus
adófizető fejében még tovább ködösödik a kép a várható
adóváltozásokról, legfeljebb még érdekesnek tűnhet
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Miniszteri ultimátum
Helyben kell megoldani

Tegnap többórás maratoni tárgyalás után, amelyből
nem hiányoztak a magyarellenes felhangok sem,
Pavel Năstase közoktatási miniszter ultimátumot
adott: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, a vá-
rosi tanács és a tanfelügyelőség kell megtegye május
15-ig a szükséges intézkedéseket a Római Katolikus
Teológiai Líceum működésének rendezése ügyében.
Ha ez nem történik meg, miniszterelnöki vizsgálóbi-
zottságot küld a helyszínre, hogy megállapítsa, ki a
felelős a történtekért – nyilatkozta Csíki Csengele, a
szülők képviselője. 

A miniszter azt is kijelentette, hogy ne várjanak minisztéri-
umi határozatot egy olyan ügyben, amelynek a megoldása a
helyi hatóságokra hárul. A tárgyaláson valamennyi érdekelt
szerv, a polgármesteri hivatal, a megyei tanfelügyelőség szak-
emberei, a prefektus, az RMDSZ szenátora, parlamenti és me-
gyei szervezetének képviselője, városi tanácsosok, valamint az
iskola szülői bizottságának megbízottai vettek részt. A megbe-
szélésen megjelent az Unirea Főgimnázium szülői bizottságát
és érdekes módon a megyei szülői bizottságot képviselő Delia
Peter és ügyvédjük, Horea Hădărău, valamint Marius Paşcan
parlamenti képviselő, akik próbálták magyarellenes irányba te-
relni a beszélgetést. Zsigmond Imola a szülők nevében el-
mondta, hogy az Unirea Főgimnázium volt igazgatónője
ajánlotta fel az iskolába járó gyermekek szüleinek a lehetőséget,
hogy átiratkozhatnak a katolikus iskolába, tehát nem kénysze-
rítette őket senki erre a lépésre.

18. Erdélyi Szőlőhegyek Borverseny 

A cél a piacképes minőségi termelés

(Folytatás a 3. oldalon)



A Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház nemrég közzétette idei 72. évadá-
nak májusi műsorrendjét. A tavasz
utolsó hónapjában két új bemutatóra is
sor kerül, a repertoár pedig továbbra is
gazdag és színes, régóta műsoron lévő
és nemrég bemutatott előadásokat
egyaránt tartalmaz. 

Eszerint május 3-án, szerdán 17 órá-
tól Bartis Attila Rendezés című drámá-
ját láthatja a közönség a színház
Kistermében, az előadás időtartama 1
óra 50 perc szünet nélkül.

Május 5-én, pénteken 19.30 órától
Timur Vermes Nézd, ki van itt! című
szatírája van műsoron ugyanott Theo-
dor Cristian Popescu rendezésében. Az
előadás időtartama 2 óra (szünet nél-
kül).

Május 7-én, vasárnap 17 órától
Lázár Ervin A kisfiú meg az oroszlánok
című mesejátékát tekinthetik meg az
érdeklődők a Nagyteremben. Rendezte
Ruszuly Ervin és Keresztes Attila, az
előadás időtartama 1 óra 40 perc (szü-
net nélkül).

A további májusi műsorrend a kö-
vetkező: május 8., hétfő 19.30 óra –

Martin McDonagh: A kripli (fekete
komédia). Rendező: Rareş Budileanu.
Kisterem. Az előadás időtartama: 2 óra
40 perc (egy szünettel).

Május 9., kedd 19 óra – Anton Pav-
lovics Csehov: Sirály (színjáték). Ren-
dező: Keresztes Attila. Nagytermi
stúdiótér. Az előadás időtartama: 2 óra
40 perc (egy szünettel).

Május 10., szerda 17 óra – Jon
Fosse: Szép (színdarab). Rendező: Adi
Iclenzan. Kisterem. Az előadás időtar-
tama 2 óra 15 perc (szünet nélkül).

Május 14., vasárnap 19 óra – John
Kander – Fred Ebb – Bob Fosse: Chi-
cago (musical). Rendező-koreográfus:
Juronics Tamás. Nagyterem. Az elő-
adás időtartama: 2 óra 40 perc (egy
szünettel).

Május 20., szombat 17 óra – Chris-
tine Rinderknecht: Stresszfaktor_15
(ifjúsági előadás). Rendező: Csáki
Csilla. Underground terem. Az előadás
időtartama: 1 óra 30 perc (szünet nél-
kül).

Május 26-án, pénteken 19 órakor
premier a nagyteremben! Friedrich
Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása.
Rendező: Mohácsi János. A premierre
a Bernády György-mecénás- és a Ke-
mény János-bemutatóbérletek érvé-
nyesek.

Május 29., hétfő 19 óra – Friedrich
Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása.
Erre az előadásra a Delly Ferenc-
nyugdíjas- és a Kovács György-fel-

nőttbérletek érvényesek.
Május 30-án, szerdán 17 órakor

ismét bemutató, ezúttal az Undergro-
und teremben! Oláh-Horváth Sári –
Mikó Csaba: A köd (III. rész) – szín-
házi sorozat. Rendező: Oláh-Horváth
Sári. A premierre a Bernády György-
mecénásbérlet érvényes.

Május 30., kedd 19.30 óra – Timur
Vermes: Nézd, ki van itt!

Május 31-én, szerdán 10 órakor csa-
ládi koncert a nagyteremben: Gőgös
Gúnár Gedeon – Libabál. Fellép a Ve-
ronaki Zenekar. A koncert időtartama
60 perc, a produkciót aznap 12 órakor
megismétlik.

Május 31., szerda 16 óra – Oláh-
Horváth Sári – Mikó Csaba: A köd (I.
rész) – színházi sorozat. Rendező:
Oláh-Horváth Sári. Underground
terem. Az előadás időtartama: 1 óra 10
perc (szünet nélkül). Ugyancsak szer-
dán 18 órakor – Oláh-Horváth Sári –
Mikó Csaba: A köd (II. rész) – színházi
sorozat. Rendező: Oláh-Horváth Sári.
Underground terem. Az előadás időtar-
tama: 1 óra 30 perc (szünet nélkül). És
szintén aznap, 20.00 órától – Oláh-
Horváth Sári – Mikó Csaba: A köd (III.
rész). 

A részletekre, illetve bemutatókra a
későbbiekben visszatérünk. (KNB.)

Gálfalvi György 75
Május 3-án, ma délután 5 órakor a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetem előcsarnokában tartják azt a születés-
napi irodalmi találkozót, amelyen a 75. életévét betöltő
Gálfalvi György író, szerkesztő Beszélgetéseink című
kötetét mutatják be.  A könyv a lakiteleki Antológia Kiadó
gondozásában jelent meg. A Romániai Írószövetség
Marosvásárhelyi Fiókja, valamint a Látó szépirodalmi
folyóirat által szervezett eseményen a szerzővel Markó
Béla, az írószövetség marosvásárhelyi fiókjának elnöke,
valamint Kovács András Ferenc, a Látó folyóirat főszer-
kesztője beszélget. Az eseményt a Kós Károly Akadé-
mia Alapítvány, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem támogatja. 

A kommunizmus áldozataira 
emlékeznek 

A Volt Politikai Foglyok Maros Megyei Szövetsége
május 6-án 11 órai kezdettel ünnepi megemlékezést tart
a kommunizmus áldozatainak emlékművénél. Az ese-
ményre a tagságot és a szimpatizánsokat is várják.

Testben élünk
Marosvásárhelyen is bemutatja új könyvét a kolozsvári
Verbum Keresztény Kulturális Egyesület. A Bodó Márta
szerkesztésében megjelent Testben élünk című kötet

átfogó képet nyújt arról, miképpen vélekedik a mai teo-
lógia a test(iség)ről, szerelemről, családról, egészség-
ről, betegségről, szenvedésről. A kiadványban közel
negyven szerző, illetve interjúalany – orvos, pszicholó-
gus, költő, író, újságíró, színész, zenész, táncpedagó-
gus, szerzetes, tanár, filozófus, pasztorálasszisztens,
kórházi lelkigondozó – járja körül a témát. A bemutatóra
május 5-én, pénteken 18 órakor kerül sor a Bernády
Házban a kiadói főszerkesztő, Bodó Márta és több mun-
katársa jelenlétében. Moderátor Nagy Miklós Kund.

X-Faktor-meghallgatás 
Marosvásárhelyen

Az X-Faktor stábja meghallgatást tart Marosvásárhe-
lyen, a G. Caféban május 5-én, pénteken este 8 órakor.
Nemcsak énekesek, hanem rapperek és zenekarok is
jelentkezhetnek. Vinni lehet a zenei alapokat pendrive-
on vagy CD-n, amire énekel, vagy akusztikus hang-
szert, hogy kísérje magát a jelölt. Ha zenekarral
neveznének, vigyenek magukkal bemutatkozó anya-
got. További információk az xfaktor.hu oldalon.

Vasárnapi előadás a borozóban
Podmaniczky Szilárd Hacsek és Sajó című humoreszk-
jét adja elő Kinda Szilárd és Kozsik József a marosvá-
sárhelyi Bach borpincében május 7-én, vasárnap este
7 órakor. Ezt követően borkóstolás, humoros esti mese
következik – Szilágyi Domokos: Piroska és a Farkas –
Kozsik József előadásában.

Anyák és apák napi ajándékjegyek 
a színházban 

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társu-
lata anyák napján, május 7-én, vasárnap 17 órától Lázár
Ervin A kisfiú meg az oroszlánok című mesejátékát tűzte
műsorra Ruszuly Ervin és Keresztes Attila rendezésében.
Az előadásra anyák napi kedvezmény érvényes, szlogen:
Hozd magaddal édesanyádat, az ő jegyét ajándékba
adjuk! Azaz egy megvásárolt jegy mellé egyet ajándékba
ad a színház. Apák napján, május 14-én, vasárnap 19 órá-
tól Juronics Tamás rendezésében a Chicago című musicalt
láthatja a közönség. A szlogen ezúttal Hozd magaddal
édesapádat, az ő jegyét ajándékba adjuk! Egy megvásá-
rolt jegy mellé ezúttal is ajándékba ad egyet a színház. Ki-
zárólag ebből az alkalomból a Chicago című előadásra a
diákok és az egyetemisták 25 lejes kedvezményes jegyet
vásárolhatnak. A megvásárolt jegyekhez tartozó ajándék-
jegyek kizárólag a jegypénztáraknál válthatók ki.

A só útja – X. alkalommal
A Fókusz Öko Központ jubileumi eseményre várja diákok,
csoportok, túrázni és kikapcsolódni vágyók jelentkezését.
A X. alkalommal megszervezett A só útja rendezvényre
május 13-án 10 órától kerül sor. Jelentkezni a focuseco-
center@gmail.com e-mail-címen vagy a 0748-472-200 és
0744-774-897-es telefonszámokon lehet. Aki biciklivel sze-
retné végigjárni a túrát, előre jelezze ebbéli szándékát. 

Fogadóóra
Novák Csaba Zoltán szenátor fogadóórát tart minden pén-
teken 10 és 12 óra között Marosvásárhelyen, a megyei ta-
nács épületének második emeletén, a 102/103-as
irodában. Érdeklődni és jelentkezni lehet hétköznap 9 és
13 óra között személyesen, illetve a következő telefonszá-
mokon: 0749-213-478 vagy 0265/261-571. 

Fogadóóra Szászrégenben
Csép Éva Andrea Maros megyei parlamenti képviselő, a
képviselőház szociális munkaügyi bizottságának titkára
május 4-én, csütörtökön 14 és 16 óra között fogadóórát
tart Szászrégenben, az RMDSZ-székházban (Mihai 
Viteazul utca 5. szám). Feliratkozni személyesen az
RMDSZ szászrégeni szervezetének székházában vagy a
0754-580-195-ös telefonszámon lehet. 

Szőnyegek, zászlók, festmények
Sajgó Ilona képzőművész újra közönség elé lép. Egyéni
kiállítását ezúttal a marosvásárhelyi Bernády Házban ren-
dezi meg. A megnyitó időpontja május 4., csütörtök, 18 óra.
Negyvennégy alkotó évre tekint vissza, gazdag termésből
válogat. Változatos textíliái és festményei a szülőhely,
Gyergyóalfalu ihlető környezetét is felmutatják, tevékeny
vásárhelyi periódusait is kirajzolják a tárlaton. A megnyitón
közreműködik Kilyén Ilka színművésznő. A kiállított sző-
nyegeket, zászlókat, képeket, a művésznő munkásságát
Nagy Miklós Kund művészeti író méltatja. 

Női szerepek
A Teleki–Bolyai Könyvtár május 5-én, pénteken délután 6
órakor megnyitja legújabb időszakos kiállítását, melynek
címe: Femina semper. Női szerepek.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma TÍMEA, IRMA, 
holnap MÓNIKA, FLÓRIÁN
napja. 
TÍMEA: Jókai Mór névalko-
tása valószínűleg a görög
Euthymiából, amely igen nép-
szerű lett.

3., szerda
A Nap kel 

6 óra 5 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 33 perckor. 
Az év 123. napja, 

hátravan 242 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

RENDEZVÉNYEK
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. május 2.

1 EUR 4,5468
1 USD 4,1641

100 HUF 1,4569
1 g ARANY 168,1338

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 270C
min. 110C

Megyei hírek
A Tompa Miklós Társulat 
májusi műsorrendjéről

A Maros Megyei Tanács csütörtöki ülésén fogad-
ták el az alsóidecsi öregotthonban ápolt szemé-
lyek havi hozzájárulását a gondozási
költségekhez. Ezek a költségek differenciáltak, és
a betegek állapotának megfelelően számolták ki. 

Ennek értelmében a tehetetlen, ágyhoz kötött betegek
ápolásáért 2262 lejt, a részben tehetetlenek ápolásáért 2100
lejt, míg a fennjáró betegek után 2000 lejt kell havonta fi-
zetni. 

A határozattervezet indoklásában az idős személyek szo-
ciális ellátására vonatkozó 17/2000-es számú törvényre hi-
vatkozva leszögezik, hogy azok az idős személyek, akik
jövedelemmel, nyugdíjjal rendelkeznek, s akiket idősott-
honban ápolnak, illetve ezeknek a hozzátartozói kötelesek
havi hozzájárulást fizetni, amelyet az átlagköltségek alap-
ján állapítanak meg. A március 30-i tanácsülésen az egy
főre eső havi átlagköltség értékét 2.262 lejben állapították
meg. 

Tekintettel arra, hogy az öregotthont külön osztályokra
osztották, ahol különböző állapotú betegeket ápolnak, a
hozzájárulás összegét is differenciálni kellett. A 65 beteg-
ből kilencen tehetetlenek, 30-an csak részben tehetetlenek
és 17-en nem szorulnak személyes ápolóra. 

Azok az idős személyek, akik nem rendelkeznek jöve-
delemmel és hozzátartozójuk sincs, mentesülnek a havi
hozzájárulás alól. Ápolásuk költségeit a helyi, illetve a me-
gyei költségvetésből fedezik. Az ápolási költségek fedezé-
sének módját a 17-es törvény 25. cikkelyének 5-ös és 8-as
pontja szögezi le. Eszerint a nyugdíj 60 százaléka tartható
vissza, s ha ez nem fedezi a költségeket – márpedig az át-
lagnyugdíjak sokkal kisebbek annál, hogy a 2000 lej körüli
összeget fedezni lehessen belőle –, akkor a hozzátartozókra
hárul a további költségek fizetése, de csak abban az eset-
ben, ha a hozzátartozó családjában az egy főre eső jövede-
lem meghaladja a 600 lejt. Ha a hozzátartozó nem hajlandó
fizetni, bírósági határozattal kényszeríthetik rá. (mezey) 

Nem olcsó az idősgondozás
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Érkezik az oltóanyag
Florian Bodog egészségügyi miniszter azt nyilat-
kozta kedden, hogy még ezen a héten elkezdik az
első 10.000 adag kanyaró elleni oltóanyag szétosz-
tását az országban, elsősorban abban a tíz megyé-
ben, ahonnan kifogytak a készletek. „A többi 110
ezer dózist a jövő héten kapják meg a megyei
egészségügyi igazgatóságok. Ezt az első 10.000
adagot elsősorban abba a tíz megyébe visszük, ahol
kifogyott a készlet” – mondta a miniszter az ifjúság
napja alkalmával szervezett vitán. A miniszter szerint
továbbra is vannak megyék, ahol ‘alacsony a beol-
tottsági arány’. A miniszter elmondta, hogy egy áp-
rilis 28-án meghalt kislány esetében felmerült a
kanyaró gyanúja, ám ezt még nem erősítette meg a
Cantacuzino Intézet. (Agerpres)

Véleményezésen 
az egységes bértörvény

A szenátus házbizottsága kedden a kormányhoz, a
gazdasági tanácshoz, a törvényhozási tanácshoz és
más intézményekhez is elküldte véleményezésre az
egységes bértörvény tervezetét. A szenátus házbi-
zottságának keddi ülése után Claudiu Manda felső-
házi alelnök úgy nyilatkozott: általában 30 nap a
véleményezési határidő, de ezúttal kérték az illetékes
intézményektől, hogy 7 napon belül fogalmazzák meg
észrevételeiket. Ezt követően a tervezet a szenátus
szakbizottságaihoz kerül. Az egységes bértörvény ter-
vezetét 205 szociáldemokrata és liberális-demokrata
parlamenti képviselő írta alá, és múlt hét elején ik-
tatta – első házként – a szenátus. (Agerpres)

Klemm nem tud Trump 
érkezéséről

Az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövete
bevallása szerint nem kapott arra vonatkozó értesí-
tést, hogy ebben a hónapban Romániába látogatna
Donald Trump elnök. „Engem Washington nem tá-
jékoztatott arról, hogy Trump elnök látogatást tenne
Romániában ebben a hónapban” – fogalmazott ked-
den Hans Klemm, hozzátéve, hogy az amerikai
elnök részt vesz a májusi, brüsszeli NATO-csúcsta-
lálkozón. „Nincs tudomásom arról, hogy Romániába
is tervez jönni, de természetesen bármikor szívesen
látjuk” – mondta a nagykövet, miután részt vett egy,
a bukaresti Nemzeti Könyvtárban tartott kiállítás-
megnyitón. (Agerpres)

Kirabolták a Hunyadiak várát
Egyelőre ismeretlen tettesek kirabolták a vajdahu-
nyadi vár jegypénztárát; az első, nem hivatalos
becslések szerint több mint 170.000 lejt vittek el, a
hosszú hétvége teljes bevételét. Az egyik őr jelen-
tette az esetet a rendőrségnek kedd reggel, amikor
észrevette, hogy betörték a jegypénztár ablakát. Mi-
nősített lopás gyanújával indult nyomozás az
ügyben, a rendőrség nem zárja ki annak a lehető-
ségét, hogy a tettes az előző napi zárás után a vár
területén maradt. (Agerpres)

számára az, hogy az adókulcsra lehet alkudozni, mint
hagymára a piacon. Aki meg már eddig is rájött, hogy
ez az egész adótörténet egy alaptalan kártyavár, csak
derül az újabb hozzászólásokon.

De a nagyobbik kormánypárt felső köreiben nem biz-
tos, hogy felhőtlen volt az öröm a liberális-demokrata
partner ama ötletétől, hogy a munkaerőhiány mérsék-
lése érdekében el kellene törölni a garantált minimális
jövedelmet. Vagyis a törvényben szavatolt szociális se-
gélyt, amit a századelőn a szocdemek vezettek be, és
még a legválságosabb időkben is kiálltak mellette. A
megszüntetése akkora presztízs- és szavazatveszteséget
jelentene a nagyobbik kormánypártnak, hogy a bárók
inkább összekaparják rá a keretet otthonról, semmint
veszni hagynák ezt a sok helyen választások biztos meg-
nyerését garantáló eszközt.

A viccen túl a szociális segély megszüntetése egyál-
talán nem biztos, hogy mérsékelné a munkaerőhiányt,
mert az a negyedmilliós réteg, amely a jelenlegi adatok
szerint ebből részesül, nem valószínű, hogy lakhely sze-
rint pont ott és annak a képzettségnek meg munkakedv-
nek a birtokában él, ahol a munkaerőhiányban
szenvedő vállalkozók cégei találhatók. A munkaerőhi-
ányról nem a túl nagyvonalú segélyezés tehet, hanem
az elmúlt időszak kormányainak – különösen a jó gaz-
dasági kontextusban kormányzó volt liberális kabinet –
fejetlen gazdaság- és egyéb szakterületi politikája ve-
zetett oda, hogy milliók vettek a kezükbe vándorbotot.
Akiknek jelentős része itthon biztosan boldogabban dol-
gozna azért a pénzért, amit külföldön megkeres. Ha az
országot vezetők a maguk és klientúrájuk megtollasítása
mellett ugyanakkora buzgalommal dolgoztak volna az
ország felemelésén is az utóbbi szűk három évtizedben.

Lehetne komolyságból
több?

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Az oroszok 64 százaléka azt szeretné, ha Vlagyimir Putyint
jövőre még egy ciklusra elnökké választanák, és csak 22 szá-
zalékuk tartaná üdvösnek a vezetőváltást – derült ki a Levada-
központnak az orosz média által kedden ismertetett
felméréséből. 

Egy másik, szintén a Jurij Levada Független Elemzőköz-
pont által elvégzett friss közvélemény-kutatás szerint az össz-
lakosság körében 48 százalék voksolna Putyinra, ám azon
megkérdezettek esetében, akik szavazni szándékoznak, 84
százalékos a támogatottsága. Alekszej Navalnij ellenzéki el-
nökjelölt esetében ez az arány 1, illetve 2 százalék. Ugyanek-
kora a támogatottsága Szergej Sojgu orosz védelmi
miniszternek. Dmitrij Medvegyev kormányfőre szintén 1 szá-
zalék adná a voksát. Vlagyimir Zsirinovszkij, a liberális de-
mokraták vezére az összlakosságnál 3, az aktív szavazóknál
pedig 5 százalékon áll, Gennagyij Zjuganov, a kommunisták
vezetője pedig ugyanezekben a kategóriákban 3, illetve 4 szá-
zalékon. A felmérés statisztikai hibahatára 3,4 százalékpont.
Az orosz választópolgárok 42 százaléka még nem döntötte el,

hogy 2018-ban elmenjen-e szavazni, és kire voksoljon. Putyin
újraválasztásának támogatottsága az összlakosság körében két
évvel korábban még 62 százalék, a bizonytalanok aránya
pedig csak 25 százalék volt. A változást a szociológusok a
„krími hatás” múlásával magyarázzák. Ugyanakkor, mint az
a számokból kiderült, az oroszok nem látnak Putyinnal szem-
beni alternatívát. Az állami VCIOM közvélemény-kutató in-
tézet március végi adatai szerint az oroszok 70 százaléka hajlik
rá, hogy részt vegyen az elnökválasztáson, de csak 52,5 szá-
zalék biztos benne, hogy ezt meg is teszi. Ily módon, jelenleg
nem tűnik biztosítottnak, hogy a Kreml teljesítse a sajtó által
megszellőztetett, úgynevezett 70/70 tervét, vagyis azt, hogy
Putyin 70 százalékos részvételi arány mellett megkapja a sza-
vazatok 70 százalékát. A hatalmon lévő orosz elnök négyévi
kihagyás után – amikor is a kormányfői hivatalt látta el –
2012-ben kezdte meg harmadik ciklusát. A következő elnök-
választást jövőre tartják Oroszországban, valószínűleg már-
cius 18-án, a Krím-félsziget elcsatolásának negyedik
évfordulóján. (MTI)

A katolikus iskola ügyében kért szót Novák Zoltán
RMDSZ-szenátor, Vass Levente parlamenti képviselő, Peti
András városi tanácsos, Kovács Levente, a megyei szervezet
ügyvezető elnöke. A Szabad Emberek Pártját képviselő Her-
mann Mark Christian városi tanácsos hozzászólásában azt
hangsúlyozta, hogy adminisztratív kérdésről van szó, majd ér-
deklődésünkre elmondta, hogy tegnap be is nyújtott három ha-
tározattervezetet, hogy május 4-i ülésén a marosvásárhelyi
tanács visszatérjen korábbi kifogásolt határozataira és módo-
sítsa olyan módon, hogy világos legyen: jóváhagyja és nem csak
javasolja a Római Katolikus Teológiai Líceum működését. 

Egyértelmű véleményként körvonalazódott, hogy a történ-
tek büntetőjogi részét külön kell választani, és az esetleges ad-
minisztratív hibát korrigálni kell és lehet. A miniszter és
államtitkárának határozott véleménye is megegyezett abban,
hogy amíg nincs az ügyben végleges és visszavonhatatlan
bírói ítélet, addig sem az előkészítő osztályba való beiratko-
zást, sem a kilencedik osztályok indítását nem lehet felfüg-
geszteni, és az iskolát sem lehet a megyei hálózatból törölni –
nyilatkozták a tanácskozás résztvevői. 

Dr. Tamási Zsolt József iskolaigazgató hatósági felügyeletét
sajnos meghosszabbította a Korrupcióellenes Ügyészség helyi
szervezete. (bodolai) 

Az oroszok csaknem kétharmada támogatja 
Putyin újabb elnökségét

Reméli, hogy év végéig aláírja a román állam a Patriot lég-
védelmi rakéták vásárlásáról szóló megállapodást – nyilat-
kozta kedden Hans Klemm, az Amerikai Egyesült Államok
bukaresti nagykövete. A Nemzeti Könyvtárban tartott kiállí-
tásmegnyitón jelen lévő nagykövet „nagyon örvendetes hír-
nek” nevezte, hogy a román állam légvédelmi rakéták
beszerzésére készül. Az amerikai diplomata ugyanakkor azt
mondta: hálás azért a szívélyes fogadtatásért, amellyel Grin-
deanu miniszterelnök és kormánya márciusban fogadta az
Amerikai-Román Üzleti Tanácsot (AMRO). Ősszel újabb ta-

lálkozóra kerül sor, amelynek keretében száz amerikai válla-
latot várnak Romániába – tette hozzá Klemm. A nagykövet
úgy fogalmazott, az USA „nagyon hálás Romániának azért a
döntésért, hogy bruttó nemzeti termékének 2%-át védelemre
fordítja, a NATO-előírásoknak megfelelően.” Gabriel Leş vé-
delmi miniszter vasárnap este a közszolgálati televíziónak úgy
nyilatkozott: fontolgatják a Patriot légvédelmi rakéták beszer-
zését, mert „harcban kipróbált” rendszer, és az ára is méltá-
nyos. Hozzátette ugyanakkor, hogy még nem született döntés
ebben a kérdésben. (Agerpres)

Év végéig megállapodhatnak a Patriotokról

A kormánykoalíción belüli ellentétekre hivatkozva Bohus-
lav Sobotka szociáldemokrata cseh miniszterelnök kedden be-
jelentette, hogy még a héten benyújtja kormánya lemondását.
Döntését Sobotka azzal indokolta, hogy nem tudja tovább vál-
lalni kormányában Andrej Babis kormányfőhelyettest, pénz-
ügyminisztert, a koalíciós partnerpárt ANO elnökét, akit
adócsalással vádolnak, és Sobotka szerint a gyanút mindeddig
nem tudta eloszlatni. 

– A legegyszerűbb megoldás, a miniszter menesztése azért
nem lenne jó megoldás, mert ez lehetővé tenné Babis számára,
hogy a mártír szerepében tetszelegjen, ami fél évvel a parla-
menti választás előtt árthatna a többi pártnak – magyarázta So-
botka, aki egyben a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD)
elnöke is. Babis megmaradása a kormányfőhelyettesi és pénz-
ügyminiszteri tisztségében azonban számomra elfogadhatat-
lan. Miután a pénzügyminiszter vagyoni ügyeit a neki
alárendelt adóhivatal vizsgálja, nincs semmi biztosíték arra,

hogy objektív eredmény szülessen – tette hozzá. – Kész va-
gyok benyújtani a köztársasági elnöknek lemondásomat, fel-
tételezem, hogy még e héten. Szeretnék ezzel szabad kezet
adni a koalíciós pártoknak, hogy tárgyalhassanak a kialakult
helyzet megoldásáról – jelentette ki Bohuslav Sobotka, aki
három éve áll a hárompárti cseh koalíciós kormány élén. Úgy
vélte: amennyiben a CSSD, az ANO és a kereszténydemokra-
ták (KDU-CSL) megegyeznének a kormánykoalíció folytatá-
sában, meg kellene oldani a pénzügyminiszter személyének
kérdését. Andrej Babis hivatalban maradása ellentétben van
az összeférhetetlenségi törvénnyel – mutatott rá a kormányfő.
Sobotka előrehozott parlamenti választást sem tart kizártnak.
Milos Zeman cseh államfő október 20-21-re írta ki a képvise-
lőházi választást. A felmérések szerint a választás nagy esé-
lyese az ANO, amelynek támogatottsága meghaladja a 30
százalékot, míg a szociáldemokratáké tartósan tíz százalékkal
alacsonyabb. (MTI)

Lemond a cseh kormány

Erdély 7 csodája címmel új kezdeményezést indított május
elején a Transindex internetes portál és a goTransylvania app-
likációt fejlesztő Lynx Solutions. A kezdeményezés során 34
jelöltből választanak ki a szavazók hét erdélyi csodát – hely-
színt, hagyományt, műemléket, épületet. De a hangsúly nem
is a hét kiválasztotton van, hanem a jelölteken: azok népsze-
rűsítésén, bemutatásán.

A kezdeményezők célja nem egy verseny kiélezése, hanem
az értékek érdek nélküli bemutatása. Az, hogy felhívják a fi-
gyelmet Erdély csodáira, ezért igyekeznek minőségi környe-
zetet és felületet biztosítani arra, hogy akár az itt lakók, akár
az idelátogatók hiteles képet kapjanak azokról a szépségekről,
amikről sok fáma szól, de amelyek mégsem kaphatnak helyet
az országos imázsban.

Az Erdély 7 csodája kezdeményezés által szeretnék széles
körben felhívni a figyelmet az erdélyi tájakra, szokásokra, mű-
vészetre, történelemre és az épített örökségre. 

A 34 csoda listáját, amelyet szakértők és szakmai szerve-
zetek, közéleti személyiségek (Gyarmati Zsolt, Keszeg Vil-
mos, Hartel Tibor, Kisgyörgy Zoltán, Szabó Róbert Csaba,
Ungvári-Zrínyi Imre, az Erdélyi Kárpát Egyesület, a Milvus

Csoport, az Élő Erdély Egyesület, a Zöld Székelyföld Egye-
sület, a PONT Csoport) ajánlásai alapján állítottak össze, el-
sősorban gondolatébresztőnek szánják.

„Tisztában vagyunk vele, hogy ez a lista korántsem teljes,
számos nyilvánvaló és kevésbé nyilvánvaló, ám ugyanannyira
fantasztikus csoda nem került most be a válogatásba (hiszen
minden általunk felkért személy és szervezet a számára leg-
kedvesebb csodákat javasolta), ezért előre is elnézést kérünk.
Ugyanakkor mi ebben elsősorban egy lehetőséget látunk a
kezdeményezés folytatására és bővítésére, hiszen bőven van-
nak még csodáink, amik megérdemlik, hogy bemutassuk őket”
– írják az Erdély 7 csodája honlapján.

A verseny a kezdeményezés honlapján (https://erdelyicso-
dak.transindex.ro/), illetve Android és iOS készülékeken futó
mobilapplikáción (a goTransylvania útikalauz alkalmazás ke-
retében) zajlik, a közönségnek regisztráció után heti hét sza-
vazata lesz, egészen május 28-ig, amikor lezárul a szavazás.

Az Erdély 7 csodája médiapartnerei: Marosvásárhelyi
Rádió, Kolozsvári Rádió, Erdély FM, Sepsi Rádió, Három-
szék, Népújság, Hargita Népe, Szabadság, Szatmári Friss
Újság, Székely Hírmondó, Reggeli Újság. (közlemény)

Szóljon a május az erdélyi csodákról!
Elindult az Erdély 7 csodája

Helyben kell megoldani
(Folytatás az 1. oldalról)



oktatási intézményként támogatja az
erdélyi magyar közösség tudomá-
nyos és közérdekű tevékenységeit.
Ez az esemény a kettő között van, hi-
szen ezáltal az egyetem kapcsolatot
teremt szőlős-, borosgazdák között.
Ez egy hosszú távú, gyümölcsöző
kapcsolat kezdete, jó alkalom arra,
hogy a borversenyen részt vevők
megismerjék a kertészeti tanszéket és
bekapcsolódjanak az oktatási rend-
szerbe is. 

Sebestyén Csaba képviselő, az
RMGE országos elnöke dr. Csávossy
Györgyre emlékezett, aki 1999-ben in-
dította el ezt az országos versenyt, majd
miután egy perc néma csenddel adóztak
a néhai tanár emlékének, bemutatta a
Csávossy György-emlékplakettet, Za-
vadszky Walter székelyudvarhelyi kép-
zőművész alkotását. 

A verseny teret biztosít a kisparcellás
erdélyi szőlőtermesztőknek és borter-
melőknek a bemutatkozásra, lehetősé-
get teremt a borászatok fejlesztésére.
„Ezeknek a gazdáknak nincs lehetősé-
gük a népszerűsítésre, mint a nagy-
termelőknek, de az ilyen kis 
pincészetekben is állítanak elő jó minő-
ségű bort, amelyre érdemes odafigyelni
és a nagyközönségnek bemutatni” –
mondta az RMGE elnöke, majd hozzá-
tette: az elmúlt 18 évben nagyon sokat
fejlődött az erdélyi szőlőtermesztés és
bortermelés. Jobb borokat állítanak elő,
mint ezelőtt közel 20 évvel, odafigyel-
nek a címkézésre, palackozásra, de az
országos verseny érdeme az is, hogy
azóta több helyi és regionális megmé-
rettetést szerveznek, és mára helyi kez-
deményezésre rendezvényhálózattá
nőtte ki magát. 

– Az idén megpróbáltuk, hogy vala-
miképpen az országos versennyel össz-
hangba hozzuk a megyei és a regionális

megmérettetéseket, amelyeket az
RMGE logisztikával is segít. Ezeken
részt vesznek az országos borbírák is,
hiszen a regionális borversenyeken dí-
jazott borok valamilyen szinten az erdé-
lyi szőlőhegyek országos megméret-
tetésén is megállják a helyüket –
mondta az elnök. 

S hogy mit jelent a minőségi ugrás,
igazolta, hogy 1999-ben 56 bormintát
bíráltak el, az idén pedig már 199 érke-
zett, s míg az első versenyen pillepa-
lackban hozták el a borokat, addig az
idén kizárólag címkézett, palackozott
bort fogadtak el Erdély szinte minden
jelentős bortermelő vidékéről. 

Balla Géza zsűrizés előtt a sajtó kép-
viselőinek többek között kifejtette:
„Örömmel tapasztaljuk, hogy az elmúlt
18 esztendőben fellendült Erdélyben a
szőlőtermesztés, bortermelés. Új terüle-
teket telepítettek be a gazdák, és ma már
két hektártól több száz hektárig terjedő
területeken termesztenek szőlőt. Ez arra
kötelezi a gazdákat, hogy jó minőségű
borokat állítsanak elő, hiszen a befekte-
tés meg kell térüljön. A bort értékesíteni
kell, és ezt csak úgy lehet, ha olyan mi-
nőségi borokat állítanak elő, amelyek
megállják a helyüket nemcsak a hazai,
hanem a külföldi piacokon is. Ádáz a
versengés, helyt kell állni”. 

A szakértő szerint van esély arra,
hogy a Kárpát-medencében előállított
borok megállják a helyüket a piacon, hi-
szen fantasztikus adottságok vannak a
fehér és a kék szőlő termesztésére. Ha
a gazdák megfelelő technológiát alkal-
maznak, a jó minőségű szőlőből jó mi-
nőségű bort készíthetnek. Sajnos a
romániai gazdák hátrányos helyzetben
vannak az EU nagy szőlőtermelő orszá-
gaival szemben, mert a hektáronkénti
támogatás jóval kisebb, mint akár a
francia vagy olasz gazdák esetében, és

ezért nem ugyanolyan eséllyel indulunk
ezen a közös piacon. A másik gond,
hogy egyes országok kétes minőségű
borokat is juttatnak a piacra. Ezekből
olcsón, nagy mennyiségben kerülnek a
romániai áruházak polcaira is, amelye-
ket sajnos azok a fogyasztók, akik nem
igazán tudják, hogy mit jelent a minő-
ségi bor, előszeretettel vásárolnak, és ez
is jelentős hátrányba hozza a jó minő-
ségű hazai regionális borokat termelő-
ket. De öröm az, hogy jó minőségű
erdélyi borok többször aranyérmekkel
tértek haza nemzetközi megméretteté-
sekről, ezért is kell minél több borver-
senyt szervezni, hogy lépést tartsunk a
szakmabeli irányzatokkal – mondta
Balla Géza. 

A szombati rendezvényen jelen volt
Sándor Tibor László, Magyarország bu-
karesti nagykövetségének mezőgazda-
sági és környezetvédelmi attaséja,
valamint dr. Csige Sándor Zoltán, a
csíkszeredai konzulátus vezető kon-
zulja, aki a következőket nyilatkozta la-
punknak: 

– Nagy megtiszteltetés számunkra,
hogy a csíkszeredai főkonzulátus meg-
hívást kapott a borversenyre, immár 18.
alkalommal térünk vissza erre a meg-
mérettetésre. Jónak tartom, hogy a ma-
rosvásárhelyi Sapientia EMTE-n zajlik
a verseny, hiszen fontos, hogy a maros-
vásárhelyi magyar közösség számára az
egyetem otthont adjon, és minél több
rendezvény biztosítson lehetőséget az
együttlétre, a fejlődésre. A konzulátus
támogat minden olyan rendezvényt,
amely erősíti a magyar–magyar, illetve
a két ország közötti kapcsolatokat. 

Az Erdélyi Szőlőhegyek 18. Orszá-
gos Borversenyen a következő ered-
mény született: 139 fehérborból egy
champion, 2 nagyarany, 17 arany, 47
ezüst, 46 bronz minősítést kapott, 25
gazdát oklevéllel jutalmaztak. A kilenc
rozé borból egy aranyérmet, 3 ezüstér-
met, 3 bronzérmet kapott, két bormintát
oklevéllel díjaztak. A 40 vörösborból
egy champion, 2 nagyaranyat, 9 arany-
érmet, 18 ezüstérmet, 3 bronzérmet ka-
pott, hatot oklevéllel díjaztak, ezenkívül
egy vermut oklevelet és egy pezsgő
ezüstérmet kapott. A nagybajnok a mi-
kefalvi Vila Vinea Contessa bora, a két
nagyaranyat pedig a ménesi sauvignon
blanc és a halmi királyleányka nyerte el. 

A Csávossy György-emlékplakettet
az Erdélyi Gazda lapnak adták át. A
zsűritagok és az RMGE úgy vélte, azért
érdemelte meg az Erdélyi Gazda az el-
ismerést, mivel 18 éve hirdeti és nép-
szerűsíti az országos borversenyt, dr.
Csávossy György több mint 20 évig
volt szerkesztőbizottsági tagja, és a sző-
lészet-borászat rovatot is szerkesztette. 

A cél a piacképes minőségi termelés 
Sok a paróka, kevés a tar fej. Vagy fordítva? A kívülálló

nehezen tudja eldönteni. Attól még lehet jó biznisz. Vagy
annak tűnhet. Legalábbis abból következtetve, hogy minap
a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség lecsa-
pott a póthajakat forgalmazó cégek Maros megyei képvise-
lőire. A kommandósok nem találtak ellenállásra,
tisztázatlan eredetű póthajak viszont bőven kerültek a skalp-
jukra. Van a fogalmazásban némi képzavar, de nézze el
nekem, kedves olvasó, az ügy maga sem szokványos. Tény,
hogy már parókával is teljében az adócsalás. Állítólag egy-
millió-háromszázezer euróval károsították meg az államot
a póthajjal csencselők. Tőlünk nyugatabbra nem ilyen
kapós a paróka, ott inkább drog- vagy fegyverügyben száll-
nak ki a maffia- és terrorellenes brigádok. De rendhagyó
dolgokban nagyon edzettek vagyunk, aligha okozhat bármi
is meghökkenést errefelé. Persze azért még akad egy s más,
amin meglepődhetünk. Ki gondolta volna például, hogy
román juhnyáj képes elsüllyeszteni egy orosz hadihajót?!
Na, nem pont így történt, de majdnem. Egy romániai ber-
bécsszállító vízi jármű kapott oldalba egy modern ruszki
kémhajót, és olyan rossz helyen találta telibe, hogy az né-
hány óra alatt a Boszporusz tengerszoros fenekére merült.
A tengerészeket szerencsére sikerült kimenteni. De a blama
blama marad. Az észak-koreaiak már nem is félnek annyira
a partjaikhoz közeledő cirkálóktól. Sőt azt beszélik, hogy
hirtelen megnőtt az érdeklődésük a román kosok iránt.
Hadd fűzzem hozzá, mi, mármint az ország lakói, ártatlanok
vagyunk, akár a ma született bárányok. Az ominózus teher-
hajó togói felségjel alatt hajózott.

Összevissza írogatok itt mindenfélét, mondhatja valaki.
Igaza van, de ma megengedett az ilyesmi, ma van a nem-
zetközi sajtószabadság napja. És nem is valótlanság, amiket
fentebb említettem. Azt viszont nem kell feledni, hogy jó az
ilyen napokkal csínján bánni. Annyiféle világnapot, jeles
napot hirdettek meg, hogy könnyen mellé is foghatunk.
Netán olyanról szövegelünk, ami nincs is. Most fedeztem fel
a világhálón, hogy vicces világnapok, furcsa világnapok is
léteznek. Mára éppen nem iktattak be ilyet, de holnapra már
igen. Május 4. az ékezetes betűk világnapja. Ez főleg min-
ket, magyarokat érinthet jelentősebb mértékben. Egy jeles
nemzettársunk emlékére hozták létre, aki anyagbeszerző
volt, és az ékezetek úgy megtréfálták, hogy főkábel helyett
fókabélt rendelt meglehetősen nagy tételben. Ez hozta meg
számára a hírnevet, ami kárpótolta amiatt, hogy a főnökei
menesztették a malőr után. Az ember egyébként sohasem
tudhatja, mikor mivel hibázik. Mondok egy példát.

Tavaly ősszel Nizzában jártunk. Akkor nagyon ment a
játék a helyi futballcsapatnak, sorra vertek mindenkit. Az
olasz bajnokságból nemrég átigazolt fenegyerek, a botrány-
hős Balotelli volt a sztár. Csak amúgy rúgta a gólokat. A
szállásunk alatt egy kisvendéglő működött. Reggelente ki-
tették a reklámtáblát a krétával kiírt napi ajánlatokkal. Fő
helyen mindig a Balotelli-leves szerepelt. Aztán jött egy dél-
utáni rangadó, a celeb focista botrányosan viselkedett a
meccsen, nemhogy gólt nem szerzett, ki is állíttatta magát,
a csapat veszített! Másnap reggel a leves nem volt az étla-
pon. Sic transit gloria mundi. Igen, így múlik el a világ di-
csősége! De nem örökre. Olvasom, hogy a francia
bajnokság legutóbbi fordulójában a Nice legyőzte nagy el-
lenfelét, a fővárosi PSG-t, ami valószínűleg a párizsiak baj-
noki címébe kerül. Örömmámorban úsznak a nizzai
szurkolók. A hazaiak első gólját a bolondosan különc, kegy-
vesztett kedvenc rúgta. A jelek szerint újra rendelhető lesz
a Balotelli-leves. Na, ennyit mára. Jó étvágyat! (N.M.K.)
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Kezdetben egyszerű útitársaknak
tűntek. Az ősz hajú férfi tekintete a
villanásnyi villanyoszlopokkal ker-

getőzött, a piros arcú, kendős asszony befelé
figyelt. Nem tudom pontosan felidézni, ho-
gyan indult el a társalgás hármunk között.
Csak arra emlékszem, hogy a férfi kezdemé-
nyezett.

– Van még egy kicsi lapótyánk? – szólt ro-
mánul a szemben ülőhöz, és miközben az
asszony keresgélni kezdett a keze ügyében
levő táskában, derűsen felém fordult:

– Látja, milyen csodálatos feleségem
van? Csak kívánnom kell valamit, és már
teljesíti is. De ne gondolja, hogy ez mindig
így volt, fiatal korunkban nem fogadtunk
ennyire szót egymásnak. Ötven év kemény
munkája ez – kacagta el magát.

– Hova utaznak? – kérdeztem.
– Hát nem éppen a szomszédba – vicce-

lődött tovább a férfi. – Máramarosba, Nagy-
bányára. Kolozsvárig visz ez a vonat – vagy
ilyen tempóban inkább mi visszük őt –, ott
majd’ két órát kell várnunk, és utána utazunk
tovább. Estére haza is érünk.

Az asszony közben kicsi, kockás abroszt
terített az ülések közötti asztalra. Frissen
sült kapros, ordás harapnivalót tett rá, aztán
buzgón kínálgatni kezdte.

– Rokonoknál voltak Marosvásárhelyen?
– érdeklődtem tovább.

– Nem egészen. Egy 93 éves néninél –
mondta az asszony. Arca mintha kisimult,
megfiatalodott volna, ahogy beszélt.

– Tudja, a húgom gondozza, ott is lakik
nála. A múlt hónapban felhívott, és elpana-
szolta, hogy sokat fájtatja a gerincét, az
orvos gyógykezelésre küldte Szovátára, de
nem tudja, mit te-
gyen, mert a nénit
nem hagyhatja ma-
gára. Kérdeztem az
emberemet, nem ven-
nénk-e át a húgom helyét, amíg távol van.
Szerencsére nem sokat gondolkozott, hamar
rábólintott. 

– Legalább kimozdultunk otthonról, kicsi-
vel többet láttunk mi is a világból, nem igaz?
– vette át a szót újra a férfi. – Pénzt sem kér-
tünk az itt töltött időért, hogy is kértünk
volna? Én úgy gondolom, mindig kell segí-
teni, ha van rá mód. Sosem tudhatod, mikor
fordul a jótett a te javadra. 

– A nénivel sem volt baj, úgy járt-kelt a
házban, mintha egyidős lett volna velünk –
folytatta az asszony. – Csak az utcára nem
merészkedik ki, vásárolni kell neki, meg per-
sze főzni, mosni rá. De arra is volt időnk,
hogy szétnézzünk, szórakozzunk kicsit a vá-
rosban.

– Az az erdős park tetszett a legjobban –
szólt közbe a férfi. – Mi is a neve? 

– Somostető?
– Az, az. Felcipeltem oda az asszonyt,

mondta is az úton, hogy tiszta bolond va-
gyok, le akarom sántítani. De amikor már
ott voltunk, és a sétány szélén, a padon ká-

vézgattunk, elszállt
a mérge... Tudja, én
mindig is szerettem
jönni, menni. Sok
évig teherautót ve-

zettem, jártam a világot. Aztán Spanyolor-
szágban dolgoztam egy ideig mint
szezonmunkás. A kisebbik lányunk oda ment
férjhez.

– Hány gyermekük van?
– Öt. Három fiú és két lány. Szétszóródtak

a nagyvilágban, de jól vannak mind. Az
egyik fiunk Magyarországon dolgozik szál-
lodában, tőle tanulgattunk mi is egy kicsit a
maguk nyelvén. A másik Kanadába került,
jó állása van egy multinacionális cégnél,
családot alapított. Gyermekei is vannak, két
szép fiúcska. A nagyobbik lányunk Németor-
szágban él. Neki nem sikerült a házassága,
de a válás után sem kívánkozott haza. Óvo-
dában dolgozik, közben nevelgeti a kislá-
nyát. Romániában csak a legidősebb fiunk

maradt, ő Kolozsváron találta meg a szeren-
cséjét. De most éppen Ausztriában van a fe-
leségével, így nem találkozhatunk.

– Haza szoktak néha jönni a gyermekek?
– Inkább csak ünnepekkor, de nem az ösz-

szes. Kinek mikor sikerül – szomorodott el
az asszony tekintete.

– Tudja, szinte egyszerre repültek ki. Nem
volt könnyű megszokni nélkülük az ottho-
nunkat, és egymást sem. De aztán mindenbe
beletanultunk szép lassan – magyarázta a
férfi. – Teszünk-veszünk a ház körül, amikor
jó az idő, kimegyünk a zöldbe, piknikezünk.
Az aranylakodalmunkat is úgy fogjuk megün-
nepelni, kettesben, valami szép, csendes he-
lyen. Júliusban lesz, nem fagyunk majd meg
– tért vissza beszélgetőtársam tréfás kedve. 

A leszállás ideje közeledett. 
– Nem mondom, hogy jó utat, mert az azt

jelentené, hogy menjen gyalog tovább. In-
kább jó utazást kívánok – mondta az ősz
hajú férfi, majd szedelőzködni kezdtek. A
vonat több mint egy negyedórát időzött a
kincses város állomásában, így az ablakból
még jó ideig láttam őket. A peronon lévő
ülőhelyekre telepedtek le. Egymás felé for-
dulva, szótlan nyugalomban várakoztak a
délutáni fényben. Sokáig velem maradt ez a
kép, és sokkal később, a percenként változó
táj, a siető folyók, havas hegyormok bűvöle-
tében is mindegyre visszatért.

Aranyút

(Folytatás az 1. oldalról)
Erről jut eszembe

Fotó: Vajda György
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A 2001. szeptember 11-i terrortámadás
után két ember beszélgetett egymással, az
egyik közülük hitvalló keresztyén volt. A be-
szélgetés a világ végére terelődött. A hitvalló
keresztyén megvallotta társának, hogy ő
hiszi, hogy a világ vége Jézus Krisztus eljö-
vetelével jön el, amikor az ígéretek mind be-
teljesülnek, s az Isten országa teljességgel
megvalósul. Erre a másik azt mondta: te ezt
hiszed is, vagy csak mondod? Igen, a kérdés
nem kevesebb és nem kisebb: hisszük-e, amit
mondunk? Persze már az is nagyon fontos,
hogy tudjuk megfogalmazni, miben és kiben
hiszünk. Azt is tudjuk, hogy sokféle hitvallás
van.

Feltevődik a kérdés, hogy egyáltalán miért
is van szükség hitvallásokra, hisz ott van a
Biblia, amiről valljuk, hogy teljességgel Is-
tentől ihletett, elégséges az üdvösséghez és
ráadásul világos és érthető. A reformáció val-
lotta a Sola Scriptura, vagyis egyedül a Szent-
írás elvét, de a Sola Confessio, vagyis
egyedül a hitvallás elvét soha nem fogal-
mazta meg. Sőt, a reformáció épp azért küz-
dött, hogy az egyház megszabaduljon a
hagyományok és dogmák fogságából, hogy
az emberek a hitüket egyedül a Szentírásra
építsék fel. Vallották, hogy a Szentírás min-
dent tartalmaz, amire nekünk az élethez és az
üdvösséghez szükségünk van.

A hitvallások tulajdonképpen nem tesznek
mást, mint hogy magyarázzák nekünk Isten
igéjét. A hitvallásra azért van szükség, mert
mi egészen más korban élünk, mint amiben a
bibliai időkben éltek az emberek, és egyre na-
gyobb szakadék tátong a Biblia és modern
korunk között, s ezt a szakadékot valamikép-
pen át kell hidalni. A Biblia igazságait mindig
a ma nyelvén kell elmondani. A hitvallásokat
lehetne idegenvezetőhöz is hasonlítani. Ám
egy nagyváros meglátogatására el lehet egye-
dül, idegenvezető nélkül is indulni, s akkor is
sok szép dolgot fogunk meglátni. Egy ilyen
kirándulás után kiderülhet, hogy pont azokat
a helyeket nem látogattuk meg, amelyek arra
a városra a legjellemzőbbek. A hitvallás nem
pótolja a Szentírást, csak segítség lehet annak
a szépségnek és gazdagságnak a kibontakoz-
tatásában, ami benne van.

A hitvallások olyan időkben keletkeztek,
amikor az egyház nagy döntések és kihívások
előtt állt, amikor két út, két lehetőség között
lehetett választani. Ilyenkor az egyház tagja-
inak egy része azt mondta: mi maradunk az
eddigi úton, de a másik rész azt döntötte el,
hogy egy másik úton indul el, mert a régi
zsákutcába vezetett. Ilyenkor az a csapat,
amelyik egy új úton indult el, meg kellett fo-
galmazza, hogy miért választotta az új utat.

A hitvallásnak közösségteremtő és -for-
máló szerepe is van. Az emberi közösségek-
nek vannak szimbólumaik, amik, bárhol is
élnek, felismerhetővé teszi őket. Ha bárhol is
lennénk a világon, de valakinél meglátnánk
egy piros-fehér-zöld zászlót, azonnal oda-
mennénk hozzá, talán meg is ölelnénk, mert
ő épp olyan magyar, amilyenek mi is va-
gyunk. A közös hitvallás összeköt minket
más emberekkel, akiknek ugyanaz a hitvallá-
suk. Két keresztyén ember, legyen bármilyen

a nyelvük, bőrük színe, gazdasági helyzetük,
műveltségük, testvérek az Úrban, mert
ugyanaz a hitvallásuk.

A legelső hitvallás az volt, hogy a Názáreti
Jézus a Krisztus, a megígért Messiás. Ez a
hitvallás felingerelte a zsidók vezetőit, és a
zsidóságot is két részre osztotta. Azokra, akik
vallották, hogy Jézus a Krisztus, és azokra,
akik tagadták ezt. Az első század vége felé je-
lent meg a második hitvallás, ami így hang-
zott: Jézus Krisztus a Küriosz, vagyis az Úr.
Ennek a Római Birodalomban óriási szerepe
volt, hiszen egy adott ponton a római császá-
rok maguknak isteni tiszteletet követeltek,
magukat úrnak vallották, és ezért imádatot
követeltek a maguk számára. Az első századi
keresztyének ekkor nagyon nehéz döntés elé
kerültek, hisz ők azt vallották, hogy egyedül
Jézus Krisztus az Úr, ők más urat nem voltak
hajlandók sem elfogadni, még kevésbé
imádni, inkább az oroszlánok elé mentek. Ké-
sőbb a császárok magukat már nemcsak
úrnak, hanem megváltónak, görögül szótér-
nak is nevezték, ezért a keresztyének egy
újabb hitvallást kellett megfogalmazzanak,
ami így hangzott: Jézus Krisztus, Isten Fia
Megváltó. Ennek a hitvallásnak a görög kez-
dőbetűi adják az ihtüsz szót, ami halat jelent,
ezért a hal lett mind a mai napig a keresztyé-
nek egyik legismertebb szimbóluma. A má-
sodik század vége felé alakult ki a
legismertebb hitvallás, az ún. Apostoli Hit-
vallás, ami 12 tételben fogalmazza meg a ke-
resztyén hit alapvető igazságait. Ezt minden
keresztyén felekezet elfogadja és vallja. Azért
hívjuk apostolinak, mert az apostolok tanítá-
sán és hitvallásán alapszik.

A reformáció ideje a hitvallások születésé-
nek az ideje volt. Az új hit követői sokszor
ellenségeikkel szemben meg kellett fogal-
mazzák hitüket, hogy ők a hit különböző kér-
déseiben mit vallanak. A 16. század
protestáns egyházaiban mintegy 175 hitvallás
volt használatban. Ma ezek közül már csak
néhány ismert és használatos, református vi-
szonylatban pedig kettő, a Heildelbergi Káté
és a Második Helvét Hitvallás. Erről a kettő-
ről szólunk most bővebben.
A Heidelbergi Káté

A pfalzi választófejedelemség trónjára
1559-ben III. Frigyes került (1559–1576), aki
istenfélő, szelíd lelkű ember és lutheránus
egyházának alázatos, buzgó fia volt. A Hei-
delbergi Káté az ő kezdeményezésére, az ő
közreműködésével jött létre, és e buzgó lut-
heránus fejedelem maga is reformátussá lett.
Ez annak lett a következménye, hogy az úr-
vacsoráról szóló tanításban a kálvini irány
mellett döntött, vagyis hogy Krisztus testileg
nincs jelen az úrvacsorában. Elszakadt a 
lutheránusoktól, és bátran hozzáfogott az
egyház kálvini irányú megreformálásához. 

1562-ben Ill. Frigyes fejedelem elhatá-
rozta, hogy országa számára egy megfelelő
kátét készíttet, hogy a felmerült ellentétes né-
zeteket a bibliai igazságok alapján megszün-
tesse, a gyermekek, valamint a felnőttek
kezébe a keresztyén vallás igazságainak vilá-
gos és hiterősítő összefoglalását adhassa, és
a más vallásúakkal szemben a református
egyház hit- és erkölcstani elveit világosan fel-
mutassa meg igazolja. 

A káté megírásával a fejedelem Ursinus
Zakariás és Oleviánus Gáspár heidelbergi tu-
dósokat bízta meg, akik az ő koruk kátéiro-
dalmának, köztük Kálvin 1541-ben megjelent
kátéjának alapos áttanulmányozása után a III.
Frigyes által kívánt kátét elkészítették. A fe-
jedelem azután az írásba foglalt kátét a pfalzi
választófejedelemség fővárosába, Heidel-
bergbe még ugyanazon évben, 1562-ben ösz-
szehívott zsinat elé terjesztette (ezért hívják
a kátét heidelberginek), amely a kátét egy-
hangúlag elfogadta, és a fejedelem saját feje-
delmi címerével díszítve, lelkes keresztyéni
előszó kíséretében 1563-ban ki is nyomatta.

III. Frigyes fejedelem arról is gondosko-
dott, hogy a káté kitűzött rendeltetésének
megfeleljen. Ezért azt hitvallásos – szimbo-
likus – könyvnek jelentette ki (a Szentírás
mellett hit- és erkölcsszabályozó könyvnek),
elrendelte, hogy a lelkipásztorok a kátét ki-
lenc szakaszra osszák fel, és vasárnapokon
folytatólagosan, az igehirdetés előtt olvassák
fel. Ezt a felosztást, miután igen terjedelmes-
nek mutatkozott, követte az, hogy „az esz-
tendő 52 vasárnapjának megfelelően 52
Úrnapjára osztották fel, s az 52 Úrnapon
belül pedig 129 kérdésre és feleletre”. Az
idők folyamán a Heidelbergi Káté mind dön-
tőbb jelentőségre tett szert. Az iskolákban ál-
landóan tanították, a templomokban vasárnap
délutánonként egyszerű nyelven magyaráz-
ták, s az előbbi vasárnapon megmagyarázott
részt a gyülekezet tagjaitól kikérdezték. Ké-
sőbb a vasárnaponkénti kikérdezés elmaradt,
s helyette az évi egyházlátogatások alkalmá-
val a gyülekezet ifjú és öreg tagjait egyaránt
nyilvános kátévizsgálatnak vetették alá. III.
Frigyes alatt még a polgári jog gyakorlását és
a nősülési engedély elnyerését is a Heidel-
bergi Káté ismeretétől és tudásától tették füg-
gővé.

Természetes, hogy a Heidelbergi Káténak
ez a nagy tekintélye gyűlöletet támasztott az
ellenséges indulatú fejedelmekben és a más
vallású egyházi vezetőkben egyaránt. A káté
íróinak éppúgy, mint magának a fejedelem-
nek nagyon sokat kellett küzdeniük a Káté
védelmében, azonban a Heidelbergi Káté
mindenütt teljes győzelemre jutott. Az 
1568-i weseli, az 1571-i emdeni, az 1618-i
dordrechti zsinatok egymás után fogadták el
és ismerték el mint hitvallási iratukat. Renge-
teg idegen nyelvre lefordították, köztük a
héber, arab, singhaliai, maláj nyelvekre is, és
a Biblián, a zsoltároskönyvön kívül nincs
más könyv, amely annyira elterjedt és isme-
retes volna, nálunk is igen hamar ismeretessé
lett a Káté. Gyülekezeteink igen megszeret-
ték, annyira, hogy előbb a debreceni zsinat
1567-ben, később a szatmárnémeti zsinat
1646-ban hitvallásos könyvéül ismételten el-
fogadta. Már a debreceni zsinat elrendelte,
hogy a lelkipásztorok vasárnap délutánonként
a templomokban ismertessék és magyaráz-
zák. A debreceni zsinat után tíz évre, 1577-

ben már nyomtatásban is megjelent magyar
nyelven Huszár Dávid nyomdájában Pápán.
Ez a Heidelbergi Káté első magyar nyelvű
fordítása. A XVII. századból mintegy ti-
zenöt kiadásról tudunk, és utána is számos
kiadást ért meg.

Tűzben megpróbált arany a Heidelbergi
Káté, amelynek feltűnő sajátossága, hogy
nem az elméletekre, hanem a gyakorlati
életre fekteti a súlyt. Fontosabb része min-
dennapi életünknek, mint a kenyér. Maga a
Káté felosztása megmutatja, hogy a Káté író-
inak nemcsak tudománya volt, hanem szívük
is, Istenben bízó, Krisztusban örvendező, a
Léleknek alázatosan engedelmeskedő szívük.
A gyermek is azonnal megérti, hogy miről
van szó a Kátéban. Úgy tanít, hogy a benne
foglalt igazságok nemcsak ismeret, hanem a
hívő ember vallástétele is legyen.
A Második Helvét Hitvallás

Ez a hitvallás egy nagy svájci reformátor,
Bullinger Henrik (1504–1571) munkája.
Előzménye, hogy a református Pfalzban a lu-
theránusok nem fogadták el a Heildelbergi
Kátét, és így ezt a fejedelemséget az a veszély
fenyegette, hogy az 1566-ban Augsburgban
összehívandó birodalmi gyűlés megfosztja
vallása gyakorlásától. E fenyegető veszede-
lem hatására a pfalzi kancellár levélben ke-
reste meg a külföldi református egyházakat
és teológusokat, és kérte őket, hogy készítse-
nek egy olyan védekező iratot, amelyet hitük
igazolására III. Frigyes választófejedelem fel-
mutathat a birodalmi gyűlés előtt. Zürichben
Bullingerhez, Genfben pedig Bézához, Kál-
vin utódjához fordultak. Amikor a pfalziak
kérése Zürichbe megérkezett, Bullingernek
már volt egy kész, de ki nem adott irata, amit
1561-ben írt azzal a céllal, hogy „az igaz hitet
megvilágító” rövid írást adjon, amelyet 1564-
ben, amikor pestisben feküdt, végrendeleté-
hez csatolt. Azt akarta, hogy halála után ez az
írás igazolja munkásságát. Bullinger tehát ezt
a már meglevő művét küldte el Heildel-
bergbe, ahol ezt 1566-ban el is fogadták. A
pfalziak arra kérték a svájci városokat, hogy
írják alá ezt az iratot, valamint azt is kérték,
hogy lássák el előszóval és nyomtassák is ki.
Bullinger még néhány apróbb változtatást
végzett rajta, s így nyomtatták ki. E hitvallás
tükrözi azt a nehéz helyzetet is, ami akkor
uralkodott. 

A magyar egyház ezt is az 1567-es debre-
ceni zsinaton fogadta el, s az is érdekesség,
hogy ez a hitvallás magyar nyelven adatott ki
a legtöbbször, 1965-ben jelent meg a 25. ki-
adása. 

Ez a hitvallás a maga 30 fejezetével a leg-
terjedelmesebb református hitvallás. A fel-
osztása az Apostoli Hitvallást követi. A műre
jellemző az ökumenikus nyitottság, hisz Bul-
linger azt akarja elmondani, ami közös és
alapvető a hit dolgaiban.

Az oldalt szerkeszti: 
Ötvös József lelkipásztor

500 éves a reformáció
A hitvallások története

A heidelbergi vár

Lőrincz István

A Heidelbergi Egyetem



A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a
székelyudvarhelyi és a kézdivásárhelyi dísznövény-ki-
állításokat szervező magyarországi ASSA-DiVi Kft.-
vel közösen nemzetközi rendezvényt szervez május
5-7. között a marosvásárhelyi Sapientia EMTE cam-
pusában.

A rendezvény fő célja népszerűsíteni a mindennapi
életünk minőségét meghatározó kertkultúrát, egy-
szersmind lehetőséget teremteni arra, hogy a kertkul-
túrát kedvelők közvetlenül találkozhassanak a
dísznövénytermesztőkkel és a kertészszakma más
képviselőivel, illetőleg minőségi kínálatból választ-
hassanak a tavaszi kertészkedéshez, a kiállítók
pedig eddigi értékesítési lehetőségeiket bővíthes-
sék. Mindezt kulturált környezetben, ismeretterjesztő
szakmai és kellemes szórakoztató programok kísére-
tében.

A kiállítók és árusítók között elsősorban dísznö-
vénytermelők és -kereskedők, kertészeti profilú cégek
és magánvállalkozók lesznek jelen. Bemutatkoznak a
kertépítéshez kapcsolódó termékeket és szolgáltatá-
sokat kínáló vállalkozások is, így a növény- és fais-
kolák mellett jelen lesznek a kertépítők, a kerti
berendezéseket, kerti bútorokat, kültéri fajátékokat,
különböző öntözőrendszereket forgalmazó cégek, va-
lamint a zöldség-, gyógynövény-, gyümölcs- és szőlő-
termesztéssel foglalkozó kiállítók, de a kerti
kerámiákat gyártó és forgalmazó vállalkozások is.

A Mesterek utcájában iparművészek és a kézmű-
vesmesterségek képviselői várják a látogatókat, s kí-
nálják egyedi készítésű portékáikat, a Mesekertben
pedig a gyerekek számára kertészeti és hagyo-
mányőrző foglalkoztatások lesznek. 

Részletek az ms.sapientia.ro weboldalon.

A rendezvény programja 
– Színpad – 

Május 5., péntek
10 óra: Megnyitó 
Köszöntőbeszédek:
Dr. Dávid László, Sapientia Egyetem rektora
Dr. Torda Márta, Földművelésügyi Minisztérium – a Nem-

zetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztályának osz-
tályvezetője

Dr. Orlóci László, a Magyar Díszkertészek Szövetségének
elnöke

Dr. Kentelky Endre, Sapientia Egyetem, a rendezvény
szakmai főszervezője

10.30 – 10.45 óra között: néptánccsoport fellépése 
10.30 – 11.00: A Magyar Díszkertészek Szövetsége eddigi

tevékenységének ismertetése (dr. Orlóci László, a Magyar
Díszkertészek Szövetségének elnöke)

11 – 11.30 A díszfák szakszerű metszése (Lukács Zoltán
okleveles kertészmérnök, a Magyar Faápolók Egyesületének
elnöke)

11.30 – 12.00 A dísznövénytermesztés jelenlegi helyzete
Erdélyben (dr. Kentelky Endre adjunktus, Sapientia Egyetem,
Marosvásárhelyi Kar, Kertészmérnöki Tanszék)

12.00 – 13.00 Kóbori Andrea – ismert magyar slágerek 
12.30 – 13.30 Az Erdélyi Dísznövény Egyesület alakuló

ülése
13.30 – 14.00 Kérdőíves nyereményjáték sorsolása
14.00 – 14.30 A Beppler Romania Kft. jelentős dísznö-

vény-kereskedelmi tapasztalatokkal rendelkező cég bemutat-
kozása

14.30 – 15.00 A Blondy Romania Kft. jelentős dísznövény-
kereskedelmi tapasztalatokkal rendelkező cég bemutatkozása

15.00 – 16.00 A Toyota Románia próbavezetéssel egybe-
kötött bemutatkozása

16.30 – 18.00 A Bekecs néptáncegyüttes előadása 
18.00 – 18.30 Kérdőíves nyereményjáték-sorsolás. 

Május 6., szombat
10.00 – 10.30 Különböző kezelések hatásának vizsgálata

a vágott virágok vázatartósságára (dr. Kentelky Endre ad-
junktus, Sapientia Egyetem, Marosvásárhelyi Kar, Kertész-
mérnöki Tanszék)

10.30 – 11.00 A szőlőtermesztés jelenlegi helyzete
Erdélyben (dr. Moldován Csaba adjunktus, Sapientia
Egyetem, Marosvásárhelyi Kar, Kertészmérnöki Tan-
szék)

11.00 – 11.30 A gyümölcsfák oltásának ismertetése és be-
mutatása (dr. Bandi Attila adjunktus, Sapientia Egyetem, Ma-
rosvásárhelyi Kar, Kertészmérnöki Tanszék)

11.30 – 12.00 Kérdőíves nyereményjáték-sorsolás
12.00 – 14.00 A vajdaszentiványi Takács Mihály 

hagyományőrző néptánccsoport előadása
15.00 – 15.30 A Salutaris Bio Farm Kft. bemutatkozása –

minőségi természetes alapanyagokból összeállított földkeve-
rékek ismertetése 

15.30 – 16 A Volkswagen Románia próbavezetéssel egy-
bekötött bemutatkozása

16.00 – 16.30 A gyógynövények aromái-illóolajai – labo-
ratóriumi látogatással egybekötött előadás (dr. Nyárádi István
adjunktus, Sapientia Egyetem, Marosvásárhelyi Kar, Kertész-
mérnöki Tanszék)

18.00 – 18.30 Kérdőíves nyereményjáték-sorsolás

Május 7., vasárnap
10.00 – 11.00 A gyümölcsfák oltásának ismertetése (dr.

Bandi Attila  adjunktus, Sapientia Egyetem, Marosvásárhelyi
Kar, Kertészmérnöki Tanszék) 

11.00 – 11.30 Az orchidea ápolása, gondozása – nyere-
ményjátékkal egybekötött előadás (Kovács Mariann, Díva
Orchidea Kft.)

11.30 – 12.00 Kérdőíves nyereményjáték-sorsolás
12.00 – 14.00 A Csillagfény és a Kis Bekecs néptáncegyüt-

tes műsora
14.00 – 14.30 Az Everris Romania Kft. bemutatkozása

(hosszú hatású műtrágyák gyártása és forgalmazása)
14.30 – 15.00 A Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar,

Kertészmérnöki Tanszék szakkínálatának ismertetése (dr. Fa-

zakas Csaba tanszékvezető, adjunktus, Marosvásárhelyi Kar,
Kertészmérnöki Tanszék)

15.00 – 15.30 Útmutató a fák nyilvántartásához és egyedi
értékük kiszámításához (Lukács Zoltán okleveles kertészmér-
nök, a Magyar Faápolók Egyesületének elnöke)

16.00 – 16.30 A szőlősben végzett általános zöld munkák
(dr. Moldován Csaba, Sapientia Egyetem, Marosvásárhelyi
Kar, Kertészmérnöki Tanszék)

16.30 – 18.00 A vajdaszentiványi Takács Mihály hagyo-
mányőrző néptánccsoport előadása 

18.00 – 18.30 Kérdőíves nyereményjáték-sorsolás

Dr. Dávid László rektor: Az egyetem nyitott az
ilyen jellegű kezdeményezések iránt, ugyanis ezzel
erősítheti az intézmény szerepét a közösség éle-
tében. Nem csak az oktatással és a tudományos
munkával járulhat hozzá a Sapientia az erdélyi ma-
gyar társadalmi és gazdasági élet fejlesztéséhez. A
dísznövény-kiállítás alkalom arra, hogy az érdek-
lődők megismerjék az egyetem kertészmérnöki,
tájépítész szakának kínálatát, az oktatókat, és lehe-
tőséget teremt a jelenlegi, a volt és a leendő diá-
koknak arra, hogy betekintsenek az itteni
tevékenységekbe. A dísznövénykínálat mellett

ugyanis az egyetem hosszú távon biztosíthatja a szakmai hátteret. 

Dr. Kentelky Endre tájépítész, a Sapientia
EMTE marosvásárhelyi karának adjunktusa: A
Sapientia EMTE-n 2002 óta van kertészmérnöki
oktatás. Mára ez már kibővült tájépítészettel és nö-
vényorvostani mesterképzéssel is. A végzős diákok
is igényelték, hogy az egyetem biztosítson lehető-
séget arra, hogy néha bemutatkozzanak a nagykö-
zönségnek, így számítunk rájuk is. Mivel az
erdélyi dísznövénytermesztőknek nincs érdekkép-
viseletük, a kiállítás és a vásár alkalom lesz arra
is, hogy megalakítsák az Erdélyi Dísznövényter-
mesztők Egyesületét, amelyhez a későbbiekben

csatlakozhatnak a tájépítők, illetve a szakmához kapcsolódó más terüle-
ten dolgozók is.

Krébecz József, az ASSA-DiVi Kft. ügyvezetője:
A budapesti ASSA-DiVi Kft. öt éve szervez a kert-
kultúra népszerűsítése érdekében Budapesten dísz-
növény-kiállításokat. Tíz évvel ezelőtt, a budapesti
rendezvény mintájára, hasonlót rendeztünk Szé-
kelyudvarhelyen, majd az igény miatt egy évvel
később Kézdivásárhelyen is tartottunk kiállítást,
ahol nemsokára a kilencedik alkalommal lesz újra
vásár. Ezek a rendezvények nemcsak a szakembe-
reknek szólnak, hanem elsősorban azoknak az ér-
deklődőknek, akik otthon, vagy vidéki házukban
kertészkednek, dísznövényekkel foglalkoznak. A

rendezvény köré pedig felsorakozhatnak mindazok, akik dísznövényter-
mesztéssel, -forgalmazással foglalkoznak, de jöhetnek tájépítészek, hob-
bikertészek és mindazok, akik szeretik a szépet, ápolják a kertkultúrát. 

A mesekerti foglalkozások 
időpontja 

Péntek, 16-19 óra között 
Virágmotívumok festése fára (3 éves kortól) 
A foglalkozást Bajkó Enikő (Unitarcoop Alapítvány)

vezeti. 

Szombat, 10-13 óra között 
Virág a buborékban (3 éves kortól)
A foglalkozást a Buborék Tanoda munkatársai vezetik. 

16-19 óra között 
Logikai, ügyességi és társasjátékok a természetről és

nem csak (3-tól 99 éves korig)
A foglalkozást a Lurkó Kuckó Fejlesztő és Játszóház

munkatársai vezetik. 

Vasárnap 11-13 óra között 
Ültessük be a kismadár kertjét! 
Papírszínház-előadás, meseolvasás, kézműves-foglal-

kozás (3 éves kortól)
A foglalkozást Tóth Izabella vezeti. 

15-17 óra között
Hét ágra süt a nap! 
Meseolvasás, mondókázás, kézműves-foglalkozás (3

éves kortól) 
A foglalkozást Tóth Izabella vezeti. 

Autóbuszjárat a helyszínre 
A rendezvény ideje alatt, május 5–7. között autóbusz-

járat közlekedik a helyszínre a következő útvonalon, az
autóbuszmegállók érintésével: Petőfi tér – Rózsák tere
– II-es poliklinika – Corina – Sapientia EMTE és vissza.
Az első járat 8:30-kor, az utolsó 19 órakor indul. A jár-
művek félóránként közlekednek. Az autóbuszon fel lesz
tüntetve, hogy ingyenes járat, amely kizárólag erre a
rendezvényre szállítja az érdeklődőket.
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A kertkultúra életünk minőségének 
meghatározója



2017. május 3., szerda __________________________________________________ SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 7

Egyharmad gól 
mérkőzésenként

Szerkeszti: Farczádi Attila

A Juvenes nyert 
Nyárádszeredában

Újra 0-0-s döntetlent ért el a
Marosvásárhelyi ASA – akárcsak
két héttel korábban a Temesvári
ACS Poli ellen itthon, majd egy
hétre rá idegenben a Jászvásári
CSM Politehnica otthonában.
Szombaton, az alsóházi rájátszás 8.
fordulójában a Medgyesi Gaz
Metan ellen hazai pályán nem tu-
dott gólt szerezni a Sziget utcai
együttes, így az újabb két pont el-
vesztése után bonyolódott a hely-
zete, és lényegesen csökkent az
élvonalban való maradás reménye. 

A találkozót Ganea edző G. Mu-
reşan csapatkapitány, valamint a
sérült Rougalasz távollétében az
M. Constantin – Al. Tudose belső
hátvéd párossal kezdte, védekező
középpályásként a rutinos Gorob-
sovot használta, viszont csatárként
újra bevetette a helyzeteket gyak-
ran elpuskázó Ciolacut.

Az összecsapáson mindkét
együttesnek voltak jó helyzetei, de
vagy a csatárok ügyetlenkedtek,
vagy a két hálóőr (Pap és Greab)
hárított. A mérkőzés első jelentő-
sebb gólszerzési lehetősége Nico-
lişă nevéhez fűződik, akinek a 13.
percben Gorobsov szöglete utáni
kapáslövését védte a medgyesi há-
lóőr. A 22. percben Ciolacu bi-
zonytalankodott a tizenhatoson,
aztán a helyzetbe kerülők listájára
Danci (25.), Buzean (40.) és Creşu
(43.) iratkozott még fel. Az első já-
tékrész hosszabbításpercében
Ionuţ Coza ilfovi játékvezető ke-
rült előtérbe, amikor két alkalom-
mal is sárga lapot kellett volna
felmutasson, mivel két vásárhelyi
játékost is trikójuktól rángatva
gyúrtak le a földre a medgyesiek.
Amúgy Coza sípja néma maradt a
35. percben is, amikor egy 11-es-
gyanús helyzetben Sint Danci gán-
csolta a büntetőterületen. 

A második játékrészben a med-
gyesiek több alkalommal is veze-
téshez juthattak volna, viszont
sorra kihagyták a gólhelyzeteiket.
Előbb Eric szabadrúgása (48.) után
Sikorski közeli kapura lövését
védte jó ütemben Pap, aztán az 59.
percben Bic könnyen jutott át a Ve-
layos – Gorobsov-gyűrűn, hogy
mintegy 16 méterről fölédurrant-
son, majd a 75. percben Lupu kö-
zeli lövését védte Pap, végül a 80.
percben Eric mintegy 6 méterről a
felső kapufát találta el egy jobbról
érkező beadás után. Rögtön utána
Pap mentett Buziuc elől a tizenha-
tos területén.

A 83. percben jegyezhettük az
ASA legnagyobb kihagyott helyze-
tét: E. Dică szöglete után Tudose
közeli fejesét csodával határos
módon hárította Greab. Három perc
múlva Nicoliţă mintegy 17 méteres
rúgását, aztán Lemnaru közeli lö-
vését is menteni tudta a medgyesi
hálóőr. 

A sajtókonferencián Ganea di-
csérte a játékosok odaadását és har-
ciasságát, viszont elgondolkoztató,
hogy az együttes nem tud gólt sze-
rezni: az alsóházi rájátszásban az
eddigi nyolc találkozón mindössze
3 gólt szereztek a marosvásárhelyi
játékosok, így csupán egyszer nyer-
tek, és négy alkalommal játszottak

gól nélküli döntetlenre. A követ-
kező fordulóban (május 5-én, pén-
teken) az ASA a Chiajna

otthonában lép pályára. A találko-
zót a Digi Sport 20.30-tól élőben
közvetíti. 

Az ASA edzője még bízik 
a kiesés elkerülésében

Egyik és másik kapunál is voltak gólhelyzetek, de mindkét kapus nagyot alakított. Képünk
a két csapat előző, marosvásárhelyi összecsapásán készült, 2016. október 30-án. 
Fotó: Nagy Tibor

Mestermérleg
* Ionel Ganea (ASA): „Gratulálok a játékosoknak az elszánt-

ságukért. Az utóbbi három mérkőzésen egyre jobb játékot pro-
dukáltak, de sajnos, ezúttal is hiányoztak a gólok. Bízom a
csatárokban, hogy rövidesen megtörik a jeget, és a még hátralévő
fordulókban sikerül elkerülnünk a kiesést. Amúgy nem tartom
elfogadhatónak, hogy Ilfov megyei játékvezető vezette a mérkő-
zést, amikor két fővárosi együttes is közvetlenül érdekelt a kiesés
elkerüléséért folytatott harcban”.

* Cristian Pustai (Gaz Metan): „Sajnos, az alapszakasz után
két olyan játékosunkat (M. Axente és Lullaku) vesztettük el, akik
összesen 25 gólt lőttek. Nehéz őket helyettesíteni, de bízom benne,
hogy gólokat fogunk szerezni. Ma is volt több helyzetünk, kapu-
fánk is, de nem sikerült a gólszerzés, a vásárhelyi kapus remekül
védett”.

Ranglista
Felsőház

1. FCSB 8 4 2 2 11-7 38
2. Viitorul 8 3 3 2 10-8 38
3. Dinamo 8 4 3 1 11-7 36
4. CFR 8 3 2 3 8-10 33
5. Craiova 8 2 3 3 8-10 31
6. Astra 8 1 1 6 9-15 26

Alsóház
1. Jászvásár 8 4 4 0 8-2 31
2. Medgyes 8 2 4 2 8-7 30
3. Voluntari 8 3 3 2 10-9 27
4. Botoşani 8 2 4 2 10-7 26
5. Poli ACS 8 4 3 1 8-4 22
6. Pandurii 8 1 4 3 6-11 17
7. Chiajna 8 0 4 4 4-10 17
8. ASA 8 1 4 3 3-7 13

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás, 8. forduló: Marosvásár-

helyi ASA – Medgyesi Gaz Metan 0-0
Marosvásárhely, Trans-Sil-stadion. Vezette: Ionuţ Coza (Ilfov)

– középen; Artenie Mihai Ovidiu (Vaslui), Szabó Gerő (Kolozs-
vár) – partjelzők; Marius Avram (Bukarest) – tartalék. Ellenőr:
Ioan Valer Şulea (Brassó), Marian Salomir (Bukarest).

Sárga lap: Sin (28.), Mendy (47.), M. Constantin (65.) illetve
Buzean (7.).

ASA: Papp – Velayos, M. Constantin, Al. Tudose, Mendy – E.
Dică (85. Dulap), Gorobsov, Ferfelea – Nicoliţă, Ciolacu (65.
Lemnaru), Sin (71. C. Rus).

Gaz Metan: Greab – Creşu, Trtovac, Buzean, Rugasevic – Al.
Munteanu, Danci, Eric, Bic (90+2. Omanga), Curtean (73. Lupu),
Artean – Sikorski (53. Buziuc).

További eredmények a 8. fordulóból: felsőház: Konstancai 
Viitorul – Astra Giurgiu 3-2, Kolozsvári CFR – USK Craiova 0-
3, Bukaresti Dinamo – Bukaresti FCSB 2-1; alsóház: Concordia
Chiajna – Jászvásári CSM Politehnica 0-0, Zsilvásárhelyi Pandurii
– Voluntari FC 1-3, Temesvári Poli ACS – Botoşani FC 1-1.

Czimbalmos Ferenc Attila

Öt gólt lőtt 13 mérkőzésen 2017-
ben a Marosvásárhelyi ASA. Ez
testvérek között is 0,38 gólt jelent
mérkőzésenként, és ezzel a teljesít-
ménnyel aligha lehet a kiesés ellen
eredményesen küzdeni. Szombaton
a Medgyesi Gaz Metan elleni
meccs volt a harmadik 0-0-ja zsi-
nórban a csapatnak. Optimista
szemlélettel ez három pontot jelent
(ami egy győzelemnek, két vereség-
nek is megfelelhet), és ez Ionel
Ganea (a Temesvár elleni meccsen
még nem hivatalosan) mérlege is.
„A csapat növekvő teljesítményt
mutat” – fogalmazott a szakvezető,
aki megdicsérte játékosait a Gaz
Metan elleni találkozót követően a
küzdőszellemért. Küzdőszellem ide
vagy oda azonban, a győzelemhez,
és ebből következően a kiesés elke-
rülését eredményező sikerekhez gó-
lokat kellene szerezni, ami a
marosvásárhelyi játékosoknak na-
gyon nem megy.

A Medgyes elleni találkozón 
Ciolacu és Lemnaru is ismételten
korlátozott képességeiről adott ta-
núbizonyságot, de ehhez hozzájá-
rult a Sziget utcai stadion gyepének
bűnrossz állapota is. A téli karbami-
dos kezelés (hogy meglágyítsák a
betonkeményre fagyott talajt) miatt
borzalmas állapotba került gyep las-

san kinőtt ugyan, de valami meg-
magyarázhatatlan indokból a sta-
dion karbantartói elmulasztották
lenyírni, amely így egyenetlenné
vált, a labda pedig öt méter után
megállt benne, mint a magas réti
fűben. Ennek pedig – a nyírás elmu-
lasztásának – semmi köze a gyep re-
generálódásához, ez puszta
hanyagság. Ha ezt azért nem tették
meg, mert a technikásabbnak tartott
medgyesieket esetleg jobban za-
varta, az még akár érthető is, de tény,
hogy Lemnaru nagy helyzete vagy
Gorobsov passzai is a fűben akadtak
el, tehát a hazaiakat sem segítette.

Érdekes volt Ionel Ganea reakci-
ója, amikor arról kérdeztük volna,
hogy melyik csapatot segítette job-
ban a pálya rossz állapota. Ahelyett,
hogy a kérdésre válaszolt volna, azt
kezdte fejtegetni, hogy most már las-
san helyrejön a gyep. Mintha a klub
megtiltotta volna, hogy ezt a prob-
lémát a nyilvánosság előtt taglalja…

Ionel Ganea ugyanakkor nem ér-
tett egyet azzal a vélekedéssel, hogy
a győzelem elszalasztásával egyre
jobban távolodik a bennmaradás le-
hetősége. Szerinte a közvetlen rivá-
lisokkal játszott mérkőzések
döntenek majd, így a pénteki chiaj-
nai meccsen a győzelem az egyetlen
elfogadható eredmény. (Drukker)

Kiegyensúlyozott mérkőzés
végén szerzett pontokat a Juvenes
Nyárádszeredában a Maros megyei
4. liga 24., hétvégi fordulójában.

Jó iramú, kiegyensúlyozott mér-
kőzést láthatott a közönség, azon-
ban mindkét csapat óvatosan
játszott. Az első félidőben többnyire
a vendégek dolgoztak ki lehetősé-
geket, ám Bocicor fejese a lécre pat-
tant, majd Rad lövése a léc mögött
esett le, Pavel pedig leshelyzetből
lépve a kapu mellé lőtt. Szünetig
mindkét oldalon egy-egy póbálko-
zást jegyezhettünk, illetve egy ke-
zezésért meg nem ítélt büntető miatt
háborodott fel a hazai közönség.

A második játékrészt a hazaiak
merészebben kezdték, Deteşan
meglépett, de a vendégkapus el-
csípte előtte a labdát, majd ugyanő
közelről a kapu mellé gurított, pél-
dáját Vultur is követte. A 67. perc-

ben a vendégek kerültek helyzetbe,
Rad a kapust is kicselezte, de a léc
fölé küldte a labdát, viszont a követ-
kező percben már pontosabb volt,
Velichea fejére tette a labdát, aki a
hálóba küldte (0-1). A következők-
ben is Velichea volt veszélyes a ha-
zaiak kapuja előtt, de Blaga elcsípte
közeli próbálkozását, szabadrúgás-
ból küldött labdája is a kapufát ta-
lálta el, majd amikor egyedül
maradt, Blaga ismét elcsípte közeli
lövését. A vendégtámadásoknak
végül meglett az eredményük, a 87.
percben az üresen hagyott Popa I.
lőtt a hálóba (0-2), majd Botezatu
kihagyott lehetősége után a hosz-
szabbításban Berki zárta le a mér-
kőzést, egy buktatásért ítélt büntetőt
értékesítve (0-3). Mindkét csapat
felemelt fejjel vonult le a pályáról,
csupán a játékvezető ellentmondá-
sos ténykedése rontott az amúgy ke-
mény, de sportszerű mérkőzés
képén.

Gligor Róbert László

Ranglista
1. Marosoroszf. 22 18 1 3 62-26 55
2. Marosludas 22 16 4 2 80-23 52
3. Juvenes 23 14 6 3 64-32 48
4. MSE 22 14 2 6 69-36 44
5. Nyárádsz. 23 12 3 8 69-50 39
6. Szováta 22 11 3 8 49-37 36
7. Erdőszentgy. 22 9 4 9 44-51 31
8. Atletic 22 9 3 10 60-43 30
9. Gaz Metan 22 9 2 11 44-59 29
10. Nyárádtő 22 8 0 14 37-49 24
11. Dános 23 7 1 15 43-80 22
12. Kutyfalva 22 6 3 13 30-55 21
13. Náznánfalva 23 7 0 16 22-67 21
14. Nagysármás 23 4 8 11 35-52 20
15. Ákosfalva 23 3 2 18 32-80 11

Jegyzőkönyv
4. ligás labdarúgó-bajnokság, 24. forduló: Nyárádszereda SK –

Marosvásárhelyi Juvenes 0-3 (0-0)
Nyárádszereda, Nyárád Aréna. Vezette: Paşcan Alin, Paşca Bog-

dan, Botoşer Răzvan (Marosvásárhely)
Gólszerzők: Velichea (68.), Popa I. (87.), Berki (90+3.)
Sárga lap: Oprea R., Bucur, Cojoc, Cîmpean, Cengher, illetve Bo-

cicor, Velichea, Cătinean, Popa I, Berki
Nyárádszereda: Blaga – Tulbure, Oprea A., Oprea R., Rad (82.

Somodi), Cotoară, Vultur (75. Cengher), Bucur (75. Sacson), Cojoc,
Cîmpean (64. Pelaghie), Deteşan.

Juvenes: Botoşer – Oláh (46. Popa I.), Rad (71. Botezan), Bocicor,
Pavel, Popa A. (63. Berki), Moldovan, Groza, Velichea (85. Szo-
tyori), Toncian, Cătinean.

A 24. forduló további eredményei: Nyárádtő – Marosvásárhelyi
Atletic 3-0, Erdőszentgyörgy – Marosoroszfalu 1-6, Marosludas –
Szováta 6-0, Marosvásárhelyi Gaz Metan – Kutyfalva 2-0, Náznán-
falva – Nagysármás 1-0, Ákosfalva – Dános 4-6. A Marosvásárhelyi
MSE állt.



   8 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ SPORT __________________________________________________2017. május 3., szerda

A szászrégeniek könnyed 
győzelmet arattak 
a sereghajtó ellen

Labdarúgó-bajnoki 
eredmények

* 2. liga, 32. forduló: Szatmárnémeti – Temesvári Politehnica
ASU 1-1, Afumaţi – Târgovişte 2-1, Mioveni – Resicabánya 5-
1, Clinceni – Tatrang 3-0 (játék nélkül), Nagyváradi Luceafărul
– Râmnicu Vâlcea 3-0 (játék nélkül), Bukaresti Juventus – Ba-
loteşti 3-1, Călăraşi – Arad 1-0. A Brassó – Brăila mérkőzést teg-
nap, lapzárta után játszották. Sepsiszentgyörgy és Suceava állt.
Az élcsoport: 1. (és már biztos feljutó az 1. ligába) Juventus 69
pont, 2. Sepsiszentgyörgy 57, 3. Arad 56, 4. Mioveni 54, 5.
Brassó 53.

* 3. liga, I. csoport, 25. forduló: Roman – Bákói Aerostar 1-
2, Vaslui – Lieşti 0-3, Paşcani – Chişcani 3-3, Râmnicu Sărat –
Székelyudvarhely 2-1, Miroslava – Barcarozsnyó 1-0, Szászher-
mány – Galaci Metalosport 6-1, Csíkszereda – Valea Mărului 4-
2. Az állás: 1. Szászhermány 55 pont, 2. Csíkszereda 53, 3.
Miroslava 51, 4. Aerostar 38, 5. Lieşti 34, 6. Roman 33, 7. Vaslui
32, 8. Valea Mărului 30, 9. Râmnicu Sărat 29, 10. Barcarozsnyó
29, 11. Metalosport 25, 12. Székelyudvarhely 22, 13. Paşcani 21,
14. Chişcani 13, 15. Bákói SC –20.

* NB I., 29. forduló: Ferencváros – Mezőkövesd 3-1, Újpest –
MTK 1-2, Diósgyőr – Vasas 2-1, Budapest Honvéd – Gyirmót
1-0, Szombathelyi Haladás – Paks 2-0, Videoton – Debreceni
VSC 3-2. Az élcsoport: 1. Videoton 53 pont, 2. Honvéd 53, 3.
Vasas 47, 4. Ferencváros 45, 5. Szombathely 42.

RÖVIDEN
* Ma játsszák a második elődöntőt a

labdarúgó Bajnokok Ligájában: a Mo-
naco a Juventust fogadja. A találkozó
21.45 órakor kezdődik, az M4 Sport és
a Pro TV élőben közvetíti. Az első elő-
döntőben tegnap, lapzárta után a két
madridi együttes, a Real és az Atlético
mérte össze erejét.

* A Telekom Veszprém 30-25-re
nyert a francia Montpellier HB ottho-
nában a férfikézilabda Bajnokok Ligája
negyeddöntőjének vasárnapi visszavá-
góján. A magyar csapat kettős győze-
lemmel jutott be a kölni négyes
döntőbe, amelyet június első hétvégé-
jén rendeznek.

* Pályafutása első futamgyőzelmét
aratta Valtteri Bottas (Mercedes) a va-
sárnapi Forma–1-es Orosz Nagydíjon,
Szocsiban. Bottas mögött Sebastian
Vettel (Ferrari) ért célba másodikként,
ezzel az összetettben növelte az előnyét
a most negyedik Lewis Hamiltonnal
(Mercedes) szemben. A harmadik he-
lyen Kimi Räikkönen (Ferrari) végzett.

A labdarúgó harmadvonal 25. já-
téknapján az Avântul a Szatmár me-
gyei Pusztadaróc gárdáját fogadta.
Az elmúlt év őszén a szászrégeniek
teljesen váratlan, de ugyanakkor
szégyenteljes vereséget szenvedtek
a pusztadaróciak otthonában. Emlí-
tésre méltó, hogy a kis Szatmár me-
gyei község együttese a bajnokság
első felében csupán a régenieket
győzte le!

A házigazdák határozottan kezd-
ték a találkozót, s mindjárt a 4.
percben helyzetbe is kerültek Ma-
rian Pop révén, aki a jobb oldalon,
mintegy 6 méterről lőtt, ám a ven-
dégek kapusa résen volt. A 16. perc-
ben az Avântul megszerezte a
vezetést: ekkor Rus gyors és látvá-
nyos egyéni akciója végén betört a
büntetőterület bal oldalán, ahol
Vincze Levente egyértelműen buk-
tatta, s a megítélt tizenegyest 
Murar a tőle immár megszokott
precizitással és higgadtsággal érté-
kesítette: 1-0. A pusztadaróciak,
noha olykor próbálkoztak, képtele-
nek voltak említésre érdemleges
gólszerzési lehetőséget kidolgozni
a fiatal Marian Suciu kapujának
előterében. A szászrégeniek nagyon
magabiztosan uralták a játékteret, s
miután a 26. percben Murar veszé-
lyes jobb oldali beadás-lövését
Osam körülményesen hárította,
három perccel később immár két-
gólos hazai előnyt mutatott a sta-
dion öreg eredményjelzője: Murar
szabadrúgását követően a pöttyös
Sbârcea elé került, aki szemfülesen
a kapu torkából a hálóba kotorta a
játékszert (2-0). A 40. percben leje-
gyezhettük a vendégek első kapura
rúgását, Mureşan kísérlete erőtlenre
sikeredett, így Suciu magabiztosan
hárított. A 45. percben a pusztada-
róciak újra gólhelyzetbe kerültek,
ám Reszler ígéretes pozícióból
jócskán fölé emelt.

A térfélcserét követően, az 56.
percben megszületett a házigazdák
harmadik, mindent eldöntő találata:
egy jól kidolgozott akció során Fe-

ketics pontos bal oldali passzát Sta-
vilă közvetlen közelről a kapuba to-
vábbította (3-0). Két perccel később
a frissen pályára küldött fi-
atal Fülöp András előtt nyílt meg a
gólszerzés lehetősége, ám kissé ki-
sodródott, és szögből, néhány mé-
terről az oldalhálóba lőtt. A
mérkőzés az eredménynek is kö-
szönhetően nyílttá vált, és a játéki-
ramra sem lehetett panasz. Pár perc
erejéig a vendégek többet birtokol-
ták a labdát, s annak dacára, hogy
néhány általuk vezetett támadás ve-
szélyes volt, Ritli Zoltán egykori
közismert kapuvédő tanítványai
képtelenek voltak bevenni Suciu
kapuját. A túloldalon a régeniek a
78. percben ismét megzörrentették
a pusztadaróciak hálóját: ekkor a te-
hetséges Fülöp András mintegy 13-
14 méterről egy káprázatos
szépségű lövéssel a kapu jobb felső
sarkába helyezte a labdát (4-0)!
Gyönyörű, nem mindennapi találat-
nak lehettünk szemtanúi, amely a
mindössze 18 esztendős csatár
klasszisáról árulkodik. A hajrában a
hazaiak további gólokkal bélelhet-
ték volna ki Osam kapuját, ám
Dézsi Loránd, aki a csapat egyik vi-
tathatatlan tehetsége, nemes egy-
szerűséggel elpuskázott három
óriási helyzetet. Előbb a 81. perc-
ben a tizenegyespont tájékáról, tíz
perccel később 7 méterről, majd a
90+2. percben szintén közvetlen
közelről a vendégek kapusát tette
naggyá! Loránd minden kétséget
kizáróan bebizonyította, hogy ki-
hagyhatatlan helyzeteket is el lehet
könnyelműsködni! A fiatal csatár-
nak nagy szerencséje, hogy az
Avântul kispadján immár közel két
évtizede nem a kiváló, elismert egy-
kori sikeredző, Maksai Mózes fog-
lal helyet…

A régeniek simán hozták az úgy-
nevezett kötelező győzelmet, míg a
pusztadaróci gárda a játékidő zömé-
ben elszánt igyekezete ellenére is
igazolta, hogy nem véletlenül van a
csoport sereghajtójának (a visszalé-
pett besztercei csapatot nem szá-
mítva) szomorú szerepében.

Nincs miért szégyenkezniük,
amiért kiestek a bajnoki negyed-
döntőkben, összességében elége-
dettek azzal, amit ebben az évben
sikerült elérniük – ez volt a követ-
keztetése a marosvásárhelyi Maros
KK adminisztratív és szakmai ve-
zetőségének azon a sajtótájékozta-
tón, amelyen a lezárult bajnoki
idényt értékelték.

Egy nagyon nehéz év végére ér-
kezett a csapat, amelynek során át
kellett vészelnie a polgármesteri
hivatal részéről érkező támogatás
kimaradását. Emiatt komoly
anyagi nehézségekbe sodródott a
klub, aminek a teljesítményre is
megvolt a kihatása. Az idénykezdő
keretnek szinte a fele kicserélődött
a bajnokság folyamán, és a folyto-
nosság hiánya is kihatott a teljesít-
ményre. Ennek ellenére az alakulat
néhány másodpercre – és egy be
nem fújt lépéshibára – volt a Ro-
mánia-kupa elhódításától, és
egyetlen lepattanóra vagy egy ér-
tékesített szabaddobásra (a Nagy-
szeben elleni sorozat harmadik
mérkőzéséről van szó) attól, hogy
ismét a bajnoki elődöntőben játsz-
hasson. Ugyanakkor az európai ku-
pákban a klub bejutott a második
csoportkörbe, ennek is köszönhető
– a többi romániai klub eredmé-
nyével összeadva –, hogy Románia
az ősztől két helyet kap a Bajno-
kok Ligájában, egyet egyenesen a
csoportkörben. Ezt külön megkö-
szönték a klubnak a szövetségben
– mondta el Szászgáspár Barnabás
vezetőedző.

Nos, hogy mennyire voltak
ténylegesen hálásak a szövetség-
ben a Maros KK-nak, nem tudjuk,
de az elég nyilvánvalónak tűnt,
hogy a Nagyszeben elleni negyed-
döntő sorozatban „lejtett a pálya”
a marosvásárhelyi kosár irányába,

így azt is megtudhattuk, hogy a
klub beadványban tett panaszt a já-
tékvezetésre, különösen a 4. mér-
kőzésen volt egyértelműen
részrehajló Marius Ciulin és Mir-
cea Şerban ténykedése. Amúgy
egyiküket (illetve az ötödik mecs-
csen fújó Laurenţiu Grigoraşt) sem
nevezték az elődöntős párharcok
első két fordulójára, ami elég meg-
lepő, hiszen a legtapasztaltabbnak
tartott, az idényben legtöbb mérkő-
zést vezetett bírókról van szó.

A sajtótájékoztatón ezek után a
következő idény előkészítésére tér-
tek rá, amelyről óvatos optimiz-
mussal nyilatkoztak. Béres Lóránt
klubelnök elmondta, hogy a nagy-
szebeni vereség másnapján már
megkezdte az új idény előkészíté-
sét. Mivel az első számú prioritás
a klub anyagi hátterének a biztosí-
tása, közölte, bízik abban, hogy a
polgármesteri hivatalban sikerül
túllépni az idén megtapasztalt aka-
dályokon, ugyanakkor elmondta,
tárgyalnak az eddigi szponzorok-
kal a folytatásról, de új, tehetős
szponzorok bevonása is esedékes,
hisz ilyen tekintetben is folynak
megbeszélések.

A leendő keret kialakítása
ugyancsak az anyagi háttértől
függ, de elhangzott: a szakmai stáb
minden játékossal elégedett, és
hajlandó tárgyalni a folytatásról,
ugyanakkor figyelembe kell venni
az ősztől életbe lépő új szabályt,
amely az első negyedben kötele-
zővé teszi a hazai U23-as játékos
használatát, ez pedig azt jelenti,
hogy legalább három-négy jó ké-
pességű belföldi fiatalra lesz
szükség a keretben. Ugyanakkor
ismét hat légióst lehet nevezni a
mérkőzésekre, így egy plusz kül-
földi játékos leigazolása is lehe-
tővé válik.

Béres Lóránt klubelnök az épít-
kezés és folytonosság szavakat
használta, mint mondta, csak akkor
lehet befedni az építményt, ha min-
den évben nem az alapoktól kezd-
jük a házat felhúzni. Arra a
kérdésre, hogy ez jelentheti-e azt,
hogy a jövőben a klub Európában
is eredményességre (és nem pusz-
tán a részvételre) igyekszik majd,
azt mondta: annál is inkább, mert
úgy látja, a FIBA arra törekedik,
hogy egyre inkább anyagilag is
megérje a részvétel a kluboknak.

Maros KK: 
Átvészelt idény, óvatos optimizmus

A klub közösségi oldalán közvetített felvételen Béres Lóránt klubelnök (b) aláírja a szerződést, amelynek alapján Goran Martinic újabb egy
idényre a Maros KK játékosa lesz

Martinić: Találkozunk augusztusban!
A múlt heti sajtótájékoztatón jelen volt Goran Martinić is, aki-

nek természetesen nekiszegezték a kérdést, hogy marad-e Maros-
vásárhelyen. A közönségkedvenc akkor azt mondta, szívesen
maradna, nagyon jól érzi itt magát, de ez bizonyos feltételektől
függ. Elsősorban abban kell biztos lennie, hogy nem fordulnak elő
a következő idényben is az idén tapasztalt nehézségek. Elismerte,
hogy több ajánlata van, azonban rögtön hozzátette: először a
Maros KK-val tárgyal, és csak akkor igazol máshová, ha úgy látja,
itt nincs esély megfelelő körülmények biztosítására. Úgy tűnik,
megfelelő biztosítékokat kapott arra nézve, hogy lesz amit a tejbe
aprítani a következő szezonban, mert tegnap délben újabb egy
évre elkötelezte magát a marosvásárhelyi klubnál. „Találkozunk
augusztusban. Huj, huj, hajrá!” – mondta széles mosollyal Goran
Martinić.

Ranglista
1. Nagyszeben 24 19 2 3 56-19 59
2. Kudzsir 23 15 3 5 52-21 48
3. Lénárdfalva 23 13 6 4 43-25 45
4. Zilah 24 14 3 7 34-20 45
5. Nemeszsuk 23 13 3 7 49-23 42
6. Sănătatea 23 12 6 5 34-20 42
7. Gaz Metan II 23 11 7 5 49-34 40
8. Avântul 23 10 3 10 32-28 33
9. Sülelmed 23 8 6 9 36-41 30
10. Dés 23 7 8 8 35-31 29
11. ASA II 23 8 1 14 30-50 25
12. Radnót 23 6 2 15 35-59 20
13. Fugyivásárh.23 5 2 16 25-45 17
14. Pusztadaróc 24 4 2 18 23-57 14
15. Beszterce 24 2 2 20 13-72 8

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 25. forduló: Szászrégeni Avântul

– Pusztadaróci Comunal 4-0 (2-0)
Szászrégen, borús, esős idő, Avântul-pálya, mintegy 250 néző.

Vezette: Tudor Jurcă – középen, Sebastian Pantea (mindketten
Arad), Ioan Corb (Nagyvárad) – partjelzők. Ellenőr: Cristian
China (Nagybánya) , Dan Monea (Nagyenyed).

Gólszerzők: A. Murar (16 – büntetőből), T. Sbârcea (29.), B.
Stavilă (56.), Fülöp A. (78.).

Szászrégeni Avântul: Suciu – Gliga, Merdariu, Sîplăcan (76.
Bakos I.), Truţa, Murar, M. Pop, Sbârcea (66. Ghirca), Feketics
(57. Fülöp A.), Stavilă (63. Dézsi L.), Rus.

Pusztadaróci Comunal: Osam – Egri, Vincze L., Simon, Dru-
mar, D. Pop, Toma, Reszler, Mureşan (57. Mester), M.Pop, Vincze
D.

További eredmények a 25. fordulóból: Nemeszsuk – Lénárd-
falva 3-1, Fugyivásárhely – Zilah 0-1, Kudzsir – Nagyszeben 0-1,
Marosvásárhelyi ASA II – Dés 3-1, Sülelmed – Beszterce 3-0 (játék
nélkül), Radnót – Medgyesi Gaz Metan II 3-3.

Bálint Zsombor

Szabó Antal Lóránd



2018 januárjától a magyar
kormány kiterjeszti az anya-
sági támogatásra jogosultak
körét. Így azok is részesülhet-
nek a 64.125 forintos egyszeri
juttatásban, akiknek a gyer-
meke külföldön születik. A tá-
mogatási igénylést a szülést
követő hat hónapon belül
lehet benyújtani.

Novák Katalin, az Emberi Erő-
források Minisztériumának család-,
ifjúság- és nemzetközi ügyekért fe-
lelős államtitkára sajtótájékoztatón
kijelentette: „Legyenek akár hatá-
ron túli magyar állampolgárok,
vagy ideiglenesen külföldön tartóz-
kodók, az egyszeri, 64.125 forintra
ők is jogosulttá válnak, amennyiben
gyermeküket a magyar rend szerint
anyakönyveztetik”. Az államtitkár
szerint ezzel szeretnék a „magyar–
magyar köldökzsinórt tovább erősí-

teni” és azoknak is támogatást adni,
akik külföldön vállalnak gyer-
meket. Az MTI kérdésére el-
mondta: a részletszabályokat ezt
követően fogják kidolgozni, de
szeretnék az adminisztratív 
terheket a legalacsonyabbra szorí-
tani, az igénylések benyújtásához
várhatóan a konzulátusok fognak
segítséget nyújtani, olvasható az
Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak honlapján, a http://www.kor-
many.hu/hu/emberi-eroforrasok-mi
niszteriuma/csalad-es-ifjusagu-
g y e r t - f e l e l o s - a l l a m t i t k a r
sag/hirek/2016-rendkivul-pozitiv-
ev-volt-a-magyar-nepesseg-muta-
toi-alapjan menüpontban. 
Magyarországi anyakönyveztetés 
a konzulátusokon

A külföldön történt születés ma-
gyarországi anyakönyveztetését a
nagykövetség konzuli osztályán

lehet kezdeményezni. A kérelmet
személyesen, illetve postai úton is
be lehet nyújtani. Személyes be-
nyújtás esetén mindkét szülőnek
jelen kell lennie. Ha csak az egyik
szülő tud személyesen megjelenni,
a másik szülőnek közjegyző vagy a
tiszteletbeli konzul előtt kell a sze-
mélyazonosságát igazolnia és a
nyomtatványt aláírnia. A kérelem
személyes benyújtására csak előze-
tes időpontegyeztetés alapján kerül-
het sor. 

Az anyakönyvezési ügyintézés a
benyújtást követően legalább két-
négy hónapot vesz igénybe, az 
útlevélkérelem ezt még meghosz-
szabbítja, sürgősségi eljárásra
nincs lehetőség. A kérelem benyúj-
tására csak személyesen kerülhet
sor. 

A kérelmezők nagy száma miatt
a várakozási idő a személyes be-
nyújtásra rendkívül hosszú, így ja-
vasolják, hogy amennyiben a
gyermek házasságban született, ez
esetben a postai utat, vagy a Ma-

gyarországon, meghatalmazott
útján történő ügyintézést válasszák.
Ha a gyermek házasságon kívül
született, akkor apai elismerő nyi-
latkozatot kell tenni, ami csak sze-
mélyesen lehetséges, de ez
esetben is van lehetőség arra,
hogy a várakozási időt lecsök-
kentsék. A magyarországi anya-
könyvezési eljárás során a magyar
hatóságnak az eredeti külföldi
születési anyakönyvi kivonatra
van szüksége, másolatot nem fo-
gadnak el. Nem kell fordítás a kö-
vetkező országok által kiadott
születési anyakönyvi kivonatok
esetében: Egyesült Királyság,
USA, Ausztrália, Új-Zéland, Dél-
afrikai Köztársaság, Kanada által
kiadott angol nyelvű, Kanada által
kiadott francia nyelvű, Ausztria
vagy Németország által kiadott
német nyelvű születési anya-
könyvi kivonat esetében, vagy ha

az adott ország anyakönyvi kivo-
nata több nyelven kerül kiadásra,
és ezek egyike az angol vagy
német (például a Romániában ki-
adott új, háromnyelvű anyakönyvi
kivonat). A magyarországi anya-
könyvezéssel kapcsolatos ügy-
intézésről, a szükséges doku-
mentumok listájáról és 
az eljárás menetéről bővebb felvilá-
gosítás a http://www.mfa.gov.hu/ 
oldalon található vagy a
consulate.lon@mfa.gov.hu e-mail-
címen kérhető írásban. 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság honlapján található
információk szerint 2013-tól egy
gyermek után 64.125 forint, iker-
gyermekek esetében 85.500 forin-
tos juttatás jár az anyának. 
Az anyasági támogatásra vonat-
kozó igénylést a szülést követő hat
hónapon belül lehet benyújtani.
(pálosy)

Anyasági támogatást kaphatnak
A külföldön élő magyarok

Az egyesület alapító okiratának
és statútumának módosítása a mó-
dosításnak az egyesület székhelye
szerinti területileg illetékes bíróság
(judecătorie) jegyzői irattárában tá-
rolt egyesületek és alapítványok re-
giszterébe való bejegyzéssel
történik a rendeletbejegyzésre vo-
natkozó paragrafusainak megfelelő
alkalmazásával.

A módosítási kérelemhez csa-
tolni kell a közgyűlési határozatot,
a székhely módosításakor pedig az
igazgatótanácsi döntést. A székhely
módosítását bejegyezik mind a régi
székhely szerinti illetékes bírósá-
gon tartott egyesületek és alapítvá-
nyok regiszterébe, mind az új
székhely szerint területileg illeté-
kes bírósági regiszterbe. Ebből a
célból a bírósági végzés egy máso-
latát hivatalból kiközlik annak a bí-
róságnak, amelynek illetékességi
körében az új székhely bejegyzésre
kerül. A fenti rendelkezéseket kell
alkalmazni az alapítvány alapító
okiratának vagy statútumának mó-
dosításakor is.

A nonprofit szervezetek fuzio-
nálhatnak (összeolvadás) vagy szét
lehet őket választani (divizare).

A fúzió egy egyesületnek a
másik által történő beolvasztásával
történik, vagy két egyesületnek az
összeolvadásával, amelynek során
egy új egyesület jön létre.

A divízió az egyesület teljes va-
gyonának két vagy több meglévő
vagy új egyesület számára történő
szétosztása, amelynek eredménye-
képpen az eredeti egyesület meg-
szűnik. Ezeket a rendelkezéseket
megfelelően kell alkalmazni az ala-
pítvány fúziója vagy divíziója ese-
tén is.

Egyesületek esetén a fúziós
vagy divíziós döntést az igazgató-

tanács összes tagjának legkevesebb
2/3-os szavazatával lehet meg-
hozni.

Az alapítványok esetén, ameny-
nyiben a cél is megváltozik a fúzi-
óval, ezt csak az alapító vagy az
életben lévő alapítók többsége
döntheti el. Amennyiben egyik ala-
pító sincs már életben, az alapít-
vány céljának megváltoztatását az
igazgatótanács tagjainak 4/5-e által
kifejezett szavazatával lehet eldön-
teni.

A jogszabályok szabályozzák a
federáció fogalmát is. Több egye-
sület és alapítvány federációt alkot-
hat. A federáció vagy föderáció
külön jogi személyiséggel rendel-
kezik, és a rendelet által a gazda-
sági tevékenység nélküli
egyesületre előírt feltételek szerint
működik a federációra előírt külön
rendelkezések mellett.

A federációt a székhelye szerint
illetékes törvényszéken jegyzik be.
A federáció jogi személyiségét a
területileg illetékes törvényszék
jegyzői irattárában tartott federá-
ciók (szövetségek) jegyzékébe tör-
ténő beírással szerzi meg.

A federációt alkotó egyesüle-
tek és alapítványok megtartják
saját külön jogi személyiségüket
és vagyonukat. A federáció fel-
oszlatásakor amennyiben a tör-
vény vagy a statútum nem
rendelkezik másképpen, a felszá-
molás utáni javak egyenlő ré-
szekben az alkotó jogi
személyekre szállnak át.

A fenti rendelkezés vonatkozik a
federációból visszavonuló egyesü-
let vagy alapítvány esetére is. A fe-
derációból történő visszavonulás
csak a cenzorok vagy független
szakértők által a könyvelési évvel
kapcsolatos jelentés jóváhagyása
után történhet meg.

Természetesen a nonprofit társa-
ságok működéséhez pénz kell.
Ennek értelmében a jogszabályok

szerint az egyesületek és federá-
ciók jövedelemforrásai a követke-
zők: tagdíjak, a törvényes feltételek
mellett befektetett pénzösszegek
utáni kamatok és osztalékok, az
egyesületek és federációk által az
1990/31. sz., a gazdasági társasá-
gokról szóló törvény szerint létre-
hozott társaságok által kifizetett
osztalékok, a közvetlen gazdasági
tevékenységből származó jövedel-
mek, ajándékok, szponzorálások,
hagyományok, a központi vagy a
helyi költségvetésből származó
anyagi juttatások, a törvény által
szabályozott más jövedelmek

Az alapítvány jövedelmei a
fenti forrásokkal azonosak, kivéve
az első jövedelemforrást, a tagdí-
jakat, alapítványnál nem létezik
tagdíj.

Az egyesületek, alapítványok és
federációk az 1990/31. sz., a gaz-
dasági társaságokról szóló törvény
rendelkezései által szabályozott
gazdasági társaságokat hozhatnak
létre. 

Az egyesületek, alapítványok és
federációk által alapított gazdasági
társaságok tevékenységéből szár-
mazó osztalékok, amennyiben nem
kerülnek újra befektetésre az illető
társaságokba, kizárólag a szóban
forgó egyesületek, alapítványok és
federációk céljainak megvalósítá-
sára fordíthatók.

Az egyesületek, alapítványok és
federációk közvetlenül végezhet-
nek bármilyen más gazdasági tevé-
kenységet, amennyiben ezek
melléktevékenység jellegűek, és a
céljukkal szoros kapcsolatban van-
nak. 

Tehát egy nonprofit szervezet
végezhet gazdasági tevékenységet,
de a szerzett profitot csak a tevé-
kenysége finanszírozásához hasz-
nálhatja fel, azt kivenni az alapító
tag vagy tagok számára osztalék
formájában nem lehet.

(Folytatjuk)

A nonprofit szervezetekről (VI.)
Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska
A fővárosi Alexandru Ioan
Cuza Rendőrakadémián je-
lentkezőket várnak, magya-
roknak hat hely van
fenntartva. A rendőrakadémi-
ára jelentkezők beiratkozási
dossziéit május 26-áig fogad-
ják, a câmpinai és kolozsvári
rendőriskolákba pedig július
21-ig lehet beiratkozni.

A belügyminisztérium alárendelt-
ségébe tartozó rendőrakadémián 290
helyet hirdetnek meg a rendőrképző
főiskola nappali tagozatán, nyolc he-
lyet romáknak tartanak fenn, hat he-
lyet magyaroknak, négyet más
nemzetiségűeknek, ötven helyet
pedig a látogatás nélküli tagozaton
hirdetnek meg a belügyminisztérium

alkalmazásában legkevesebb egyéves
munkaviszonnyal rendelkező alkal-
mazottak számára.  A rendőrakadémia
jogi fakultására 115 nappali tagozatos
helyet hirdetnek. A câmpinai Vasile
Lascăr altisztképző 554 helyet hirdet
(14 romáknak és 8 más nemzetiségűek-
nek fenntartott hellyel, míg a kolozsvári
Septimiu Mureşan altisztképzőben
150 hely van (6 hely romáknak és 3
más nemzetiségűeknek fenntartva).
Részletes tájékoztatás a felvételi folya-
matáról, illetve a felvételi vizsgával
kapcsolatos tudnivalókról a Maros
Megyei Rendőr-felügyelőség humá-
nerőforrás-osztályán kapható, vagy a
www.politiaromana.ro honlapon a
Cariera–Admitere 2017 menüpont
alatt. (szer)

Villanyszerelőt alkalmaznak
Versenyvizsga 

a csendőrségen
A Maros megyei csendőrség mobil egysége villanyszerelői ál-
lást hirdet civilek számára. Jelentkezni május 15-éig lehet.

A csendőralakulat marosszentgyörgyi – Máriaffi Lajos park 7. szám
alatti székhelyén nyújthatják be jelentkezési dossziéjukat azok a IV–I. be-
sorolású, szakképesítéssel rendelkező szakemberek, akik a logisztikai osz-
tály betöltetlen villanyszerelői állására pályáznak. A versenyvizsga
háromszakaszos: május 16–17-én zajlik a dossziék válogatása, az írásbeli
június 12-én 10 órától lesz, a személyes meghallgatásra június 15-én 10
órától kerül sor. Eredményhirdetés június 19-én. Az érdekeltek bővebb fel-
világosítást a csendőralakulat marosszentgyörgyi székhelyén a 0265/319-
856, 0265/319-857-es telefonszám 24515-ös mellékállomásán kérhetnek
munkanapokon 8–16 óra között, vagy a www.jandarmeriamobilamures.ro
honlapon a Cariera-Anunţuri angajări menüpont alatt találhatnak – áll a a
szerkesztőségünkhöz Chiş Adina sajtószóvivő által eljuttatott közlemény-
ben. (sz.p.p.)

Felvételi rendőrakadémiára 
és altisztképzőbe
Kisebbségeknek fenntartott helyek 



ADÁSVÉTEL
ELADÓ ház Sáromberkén, a 346. szám
alatt. Tel. 0743-015-017. (672)

ELADÓ Nyárádmagyaróson belte-
lek, irányár 30.000 lej. Tel. 0744-
760-609. (529-I)

A KISHEGYSZŐLŐ utcában eladó
gyümölcsös. Tel. 0726-774-961. (765)

ELADÓ kombinált ruhásszekrény. Tel.
0365/736-410. (386)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0740-278-
920. (1489)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0752-578-
568. (1489)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501. (597)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(348-I)

ELADÓ tűzifa (gyertyán, bükk). Tel.
0748-977-768. (628)

ELVESZETT
ELVESZTETTEM Kozma Edmund 
névre szóló ingyenes buszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (795)

MINDENFÉLE
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (144)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (717-I)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát
és tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-
847-346. (59835)

CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL
építkezési munkát vállal: háztetők
készítését, bádogosmunkát, cse-
répforgatást, belső-külső munkála-
tokat, kapuk, kerítések készítését,
szigetelést stb. Tel. 0747-634-747.
(619-I)

A MEZŐKAPUSI ÖREGOTTHON-
BAN IDŐSGONDOZÁST vállalunk.
Tel. 0787-575-788, 0768-410-862.
(689)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)

NÉMETÓRA kezdőknek és hala-
dóknak, gyerekeknek és felnőttek-
nek. Tel. 0757-904-595. (632-I)

ALKALMAZOK munkást szerelési
munkálatokra. Tel. 0744-504-536. 
(-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggö-
nyöket, harmonikaajtókat,
termopán PVC-nyílászárókat, szú-
nyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (635)

KÚTÁSÁST, pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(785)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalom költözött a szívünkbe,
nem múlik el soha, itt marad
örökre. Nem hallhatjuk hangoto-
kat, nem foghatjuk kezeteket,
nem lehetünk már soha többé ve-
letek. Elmentetek tőlünk a csilla-
gok felé, aranyló csillagpor hull
már lábatok elé. Istenem, óvd
őket és öleld át helyettünk, mert
csak te tudod, hogy mennyire
szerettük.
Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk drága jó szüleinkre,
május 3-án édesanyánkra, HOŢA
ILONÁRA szül. Simon halálának
7. és június 5-én édesapánkra,
HOŢA SÁNDORRA halálának 8.
évfordulóján. Emlékük legyen ál-
dott, nyugalmuk csendes! Sze-
retteik. (763)

Ez a nap az emlékezés napja,
érted imádkozunk némán, hal-
kan. Elmúlt öt év, hogy nem lá-
tunk többé, könnyes szemmel az
ég felé súgjuk: hiányzol örökké!
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben megmarad
örökre emléked.
Szomorú szívvel emlékeztünk
május 2-án a drága jó édes-
anyára, anyósra, mamára, déd-
mamára, BÁNDI SÁRÁRA
halálának 5. évfordulóján. Áldott,
szép emlékét kegyelettel őrzi
leánya, veje, unokamenye, vala-
mint dédunokája. Béke poraidra!
(772)

Soha el nem múló szeretettel és
szívünk örök fájdalmával emléke-
zünk a drága férjre, édesapára,
nagytatára, GRIZ LÁSZLÓRA ha-
lálának első évfordulóján.
„Elment tőlünk, mint a lenyugvó
nap, de szívünkben él és örökké
ott marad.”
Emléke legyen áldott és nyu-
galma csendes! Szerettei. (711)

„Nem múlnak el ők, akik szívünk-
ben élnek.”
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a pótolhatatlan,
drága gyermekre, édesapára,
nagyapára, a Maros Megyei Kór-
ház volt alkalmazottjára, KOZMA
DÉNES marosvásárhelyi lakosra
halálának 2. évfordulója alkalmá-
ból. Szép emlékét örökre szívé-
ben őrzi bánatos édesanyja és
leánya családjával együtt Íror-
szágból. (776-I)

Kegyelettel emlékezünk
GYÖRGY ANDRÁSRA, az Imatex
volt dolgozójára halálának máso-
dik évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Menye, Babi, unokája, Csaba és
felesége, Ildikó. (816-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk roko-
nainkkal, barátainkkal, ismerő-
seinkkel, hogy 

FODOR SÁNDOR 
nyugalmazott tanár 

életének 88. évében csendesen
megpihent. Temetése 2017.
május 3-án du. 3 órakor lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben. Emlékét örökké őriz-
zük. 

A gyászoló család. (sz.-I)

Szomorúan értesültünk 
FODOR S. SÁNDOR 

váratlan elhunytáról. 
A Népújság és az Impress Kft.
munkaközössége hálás a kiad-
ványai megjelentetéséhez nyúj-
tott önzetlen tevékenységéért.
Publikációival jelentősen hoz-
zájárult Marosvásárhely hely-
történetének ismertetéséhez,
társszerzője volt az első Útika-
lauznak. Emlékét kegyelettel
őrizzük. 

Karácsonyi Zsigmond 
főszerkesztő. (I) 

Megrendült szívvel értesültünk 
FODOR SÁNDOR 

kollégánk elhunytáról. Búcsúz-
nak tőle a szászrégeni magyar
tanítóképzőbeli volt diáktársai,
akikkel az éves találkozón min-
dig együtt volt. Isten adjon
békés pihenést! (-I) 

Istenünk, kérünk, vedd helyet-
tünk oltalmadba őt, tárd ki ka-
pudat fáradt lelke előtt.
Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a drága jó férj,
édesapa, nagyapa, déd-
nagyapa, rokon és jó ismerős,
a marosszentkirályi 

PALKÓ MIHÁLY 
életének 84., boldog házassá-
gának 61. évében hosszú be-
tegség után örökre megpihent.
Drága halottunk temetése
május 3-án 13 órakor lesz a ma-
rosszentkirályi református te-
metőben. 

A gyászoló család. (792-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy 

özvegy FEKETE MÁRIA 
született Biró 

toplicai születésű 
marosvásárhelyi lakos 

2017. április 29-én életének 85.
évében elhunyt. Szeretett halot-
tunk temetése május 3-án 14
órakor lesz a római katolikus
temető felső kápolnájából. 

Gyászoló szerettei. (790-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
anyós és rokon, 

özv. KISS ERZSÉBET 
szül. László 
ny. tanítónő 

2017. május 1-jén 86 éves korá-
ban elhunyt. Temetése 2017.
május 4-én 13 órakor lesz a ma-
rosszentgyörgyi katolikus te-
metőben, unitárius szertartás
szerint. 

A gyászoló család. (796)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a drága feleség, édes-
anya, nagymama, 

NAGY CAROLINA 
78 éves korában eltávozott kö-
zülünk.
Temetése május 4-én, csütörtö-
kön 15 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Búcsúzik tőle bánatos férje, Fe-
renc, gyermekei: Ferike és
Krisztina, veje, Claudiu, három
unokája: Csongor, Karina és
Ingrid. (799-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagy-
mama, dédimama, rokon, jó
szomszéd, ismerős, 

özv. PORTIK IGNÁCNÉ 
szül. ROMÁN MÁRIA 

(Gyergyóremetén) 
életének 91. évében 2017.
május 1-jén hosszú betegség
után megpihent. Temetése
május 3-án 13 órakor lesz az új
kórház mögötti temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Szerettei. (800-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagytata, nagybácsi, rokon és
szomszéd, a cserefalvi születésű 

DÓSA SÁNDOR 
életének 87. évében rövid szen-
vedés után május 2-án csende-
sen megpihent. Temetése
május 4-én du. 1 órakor lesz a
meggyesfalvi temetőben. Rész-
vétnyilvánítás szerdán 17 órától
a meggyesfalvi temető kápol-
nájában. 

A gyászoló család. (805-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a nagyon szeretett
édesanya, nagymama, déd-
nagymama, rokon és ismerős, 

NAGY MAGDOLNA 
nyugalmazott tanítónő 

2017. április 30-án 91. évében
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2017. május 5-én,
pénteken 13 órakor lesz a fel-
vinci temetőben, református
szertartás szerint. 
Búcsúzik tőle két leánya: Melá-
nia és Melinda, valamint csa-
ládjuk, négy unokája: Botond,
Noémi, Borbála és Panna, vala-
mint a nyolc dédunoka. (808-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, nagyapa,
dédnagyapa és rokon, 

DOBRIŢĂ ILIE 
életének 88. évében elhunyt.
Emléke mindig élni fog a lel-
künkben, soha nem felejtjük el.
Isten nyugtassa békében!
Temetése 2017. május 2-án 13
órakor volt Marosvásárhelyen,
a Jeddi úti temetőben. 
Fájó szívvel felesége, Eszti és
unokája, Claudiu családjával
együtt. (784-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel búcsúzom
kedves barátomtól, FODOR
SÁNDORTÓL. Nyugodjon
békében. Őszinte részvétem 
a gyászoló családnak. 

Makkai János (sz–I)

Megrendülten értesültünk
kollégánk és igazgatónk,
FODOR SÁNDOR elhunytáról.
Egykori kollégái a volt 4-es Sz.
Általános Iskolából. (794-I)

Megrendülten búcsúzunk
FODOR SÁNDORTÓL. Kedves
Tanár úr, hiányozni fogsz
mindennapjainkból, mert
barátságod fontos, értékes volt
számunkra. Emléked szeretettel
őrizzük mindaddig, amíg a Sors
megengedi ezt nekünk.
Nyugodj békében!
A „Szerdai Baráti Társaság”
(sz–I)

Amikor a legdrágább lény, az
ÉDESANYA örökre elhagy, a
nap is veszít sugarainak
melegéből, és az űrt, melyet
maga után hagy, senki és
semmi nem pótolja.
Együtt érzünk drága
kolléganőnk, Nagy Cristina
(Kiki) fájdalmában ezekben a
nehéz percekben. Isten adjon
örök nyugodalmat neki! A
Gedeon Richter Románia Rt.
munkaközössége. (sz.-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak TATÁR
MIHÁLY református lelkész
elvesztése miatt érzett
fájdalmukban. Fejér Endréné és
a Magyari család Gyulakutáról.
(798-I)

Döbbenettel, szomorú szívvel
búcsúzunk FODOR S. SÁNDOR
tanártól, városunk közismert
történészétől, aki előadásaival
és emlékversenyeink vendé-
geinek városnéző vezetésével
huszonkét éven át járult hozzá a
Vályi Gyula Matematikai
Társaság tevékenységei
színvonalának emeléséhez.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak. Nyugodjon bé-
kében, emléke legyen áldott!
Sebestyén Júlia. (sz.-I)

Fájdalommal búcsúzunk volt
igazgatónktól, FODOR S.
SÁNDOR tanár úrtól. Az Európa
Általános Iskolából a kollégák. (-I)

Megrendülten búcsúzunk FERENCZ
(KÁDÁR) MAGDOLNÁTÓL. Vi-
gasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. A Gyéresi
család, a Kornisa 4. szám alatti
szomszédai nevében. (769-I)

Az idő múlhat, szállnak az évek, míg
élünk, velünk lesz szeretett emléked.
Elmentél közülünk, mint a lenyugvó
nap, de szívünkben élsz és örökké
megmaradsz. Hirtelen elmentél, bú-
csúzni nem tudtál, búcsúszót senki-
nek nem mondtál.
Fájó szívvel és könnyes szemmel em-
lékezünk május 3-án a nyárádszeredai
születésű GYÖRFI BÉNI marosvásár-
helyi lakosra halálának ötödik évfordulóján. 
Felesége, Margit, lányai: Margit és Annamária, két veje: Nelu
és Tibi, unokái: Mónika és Karina. (764)

Köszönjük mindazoknak, akik részt
vettek PÁL ANNA temetésén és
fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család. (786)

   10 NÉPÚJSÁG __________________________________________________ HIRDETÉS_________________________________________________ 2017. május 3., szerda

Minőségi gránit 
síremlékek akár

50%-os 
kedvezménnyel, 

a TransGránittól. 
Elérhetőség: 
0746-263-433 

Cím: Nyárádtő, 
Fő út 446/B



REDŐNyÖK, SZALAGFÜGGÖNyÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, auto-
matizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

NINCS szakmai tapasztalatod? Pályakezdő vagy? Akkor jelentkezz NÉMETORSZÁGI SZÁLLODÁK
TAKARÍTÁSÁRA! Ingyen betanítunk, ingyenes kiutazást és szállást biztosítunk neked! Tel. 0740-223-377.
(sz.-I)

MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal KÖNYVELŐNŐT alkalmaz. Érdeklődni 8–16 óra között a kö-
vetkező telefonszámon lehet: 0265/211-127. (sz.-I)

A MIF RT. – Marosszentgyörgy, Râtul Morii utca 1357. szám – alkalmaz C kategóriájú jogosítvánnyal és
áruszállítási engedéllyel (atestat) rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐKET. Tájékoztatás a 0265/318-000 tele-
fonszámon, vagy a cég székhelyén 8–16 óra között, mobil: 0742-159-742. (18799)

VARRODA SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (18817-I)

BUCSINON található vendégházba GONDOZÓT alkalmazunk. Jó kereseti lehetőség, 2000–2500 lej. Tel.
0745-696-055. (18792-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-
696-055. (18818-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz. Tel. 0736-391-528. (18823)

A KREATÍV KIADÓ ILLUSZTRÁTORT keres. Grafikai programok (Adobe Illustrator, Photoshop) isme-
rete előnyt jelent. Jelentkezni az office@editurakreativ.ro címen lehet. (sz.-I)

ELADÓT keresünk cukrászdába. Tel. 0745-668-883, jutkams@yahoo.com. (561-I)

A MAROSVÁSÁRHELyI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

A PC HOUSE fiatal MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk
tagja lenni, akkor jelentkezz most! Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk.
Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (59778)

SEPSISZENTGyÖRGyÖN CSALÁDORVOSI RENDELŐ ÁTADÓ, vagy SZAKORVOST alkalmazunk.
Páciensek száma 1793, ebből 1583 biztosított. Elérhetőség a 0740-606-116-os telefonszámon, bármikor.
(H.N.-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁ-
ROST, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  medence-karbantartásra tapasztalt SZERELŐT, FES-
TŐT, FŰTŐT, TAKARÍTÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  tapasztalattal rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722-
268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROST-ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866.
(59777)

KERESKEDELMI TÁRSASÁG főállásba vagy mellékállásba TAKARÍTÓNŐT/BEJÁRÓNŐT alkalmaz.
Érdeklődni a 0742-916-163-as telefonszámon, hétfőtől péntekig 10-17 óra között lehet. (59776-I)

A nyárádtői GRANGE EE KFT. bútorfényező, készre dolgozó műhelyébe MUNKATÁRSAKAT alkalmaz
csiszolásra és patinázásra. Juttatásaink: szállítás a munkahelyre, kialkudott bér és étkezési jegyek. Tel. 0748-
111-797, 0748-111-796. (18852-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A MUREŞ INSOLVENCy SPRL – Marosvásárhely, Gen. Av-
ramescu utca 4., Maros megye –, a ProENErG KfT. – Maros-
vásárhely, Tamás Ernő utca 1. szám, Maros megye, CUI RO
9716888, J26-482-1997 –  csődbiztosa  ajánlatválogatást szervez az
adós cég ingó és ingatlan javainak felértékelésére.  Az ajánlatokat
a csődbiztos székhelyén lehet benyújtani május   8-áig.  Fax:
0265/269-700, 0265/261-019, e-mail: smdamures@  gmail.com. Bő-
vebb felvilágosítás a 0745-146-096-os telefonszámon. 

A szállító neve
és címe Útirány Indulás Visszatérés Irányár

TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u. 
52. sz., tel.: 0265/216-242 

Marosvásárhely – 
Budapest

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.
(időszakos járat),

szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,
péntek 8 ó.,

vasárnap 8 ó., a Voiajor 
távolsági buszállomástól 

(Dózsa György utca)

Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó. 
(időszakos járat),
csütörtök 18.30 ó.,

péntek 18.30 ó., szombat 8 ó, 
vasárnap 18.30 ó, Népliget,

Volán buszállomás

Előnyös árak

ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,  
0731-89-89-89, 
Hu: 0036-30-60-53-753

Marosvásárhely – 
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

Mindennap Budapestről, 
a Népligetből  15.30-kor,  

a 30-as peronról

Egy út 100 lej, 
menet–jövet 180 lej, 

nyugdíjasoknak és diákoknak 
170 lej.

INTER TOURS
Rózsák tere 61. 
(bejárat a Petőfi térről), 
tel. 0265/264-011, 
0733-013-166 

Marosvásárhely –
Szalonta – Békéscsaba – 

Szeged – Kistelek –
Kecskemét

Csütörtök és vasárnap 20 ó., 
a Nemzeti Színház mögötti 

parkolóból; 20.30 ó. a Voiajor
távolsági buszállomástól

Péntek és hétfő 17 ó.,
Kecskemét, 

távolsági buszállomás; 19 ó.
Szeged, Mars téri buszállomás

Egy út 110 lej, menet-jövet 180 lej,
Kecskemétig 120 lej, menet-jövet
200 lej. 10% kedvezmény nyugdíja-
soknak, egyetemistáknak, tanulók-
nak. 50% kedvezmény 10 éven aluli

gyermekeknek. 
Minden 6. út ingyenes.

Közpénzügyi Minisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal 
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda 
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám 
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

Közlemény
A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése értelmében
nyilvános árverésen értékesítik a következő eladósodott  jogi személyek javait: 

FĂGET ERDŐKÖZBIRTOKOSSÁG, CUI 14107814, Magyaró 656. szám, Maros
megye, végrehajtói dossziészám: OB.II_33

ILIEŞ IOAN, CUI 1681110261457, Dédabisztra,  91. sz., végrehajtói dossziészám
261457
A javak árverése 2017. május 25-én 11 órától a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi
Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén lesz. 

A FĂGET ERDŐKÖZBIRTOKOSSÁG eladásra szánt javai:
– Stihl 270 motoros fűrész, kikiáltási ár 300 lej
– FS 310 motoros kasza, kikiáltási ár 375 lej
– FS 310 motoros kasza, kikiáltási ár 375 lej
– FS 550 motoros kasza, kikiáltási ár 675 lej
– Schaeff SKB 600 buldoexkavátor, kikiáltási ár 17.850 lej
ILIEŞ IOAN  eladásra szánt javai:
– Dacia D2611x/pick up 19D, 1870 köbcentis, fehér, 2003-as gyártású
haszonjármű, 2.400 lej.
– LIE QM50T-10V  motorbicikli, fekete/sárga, 49 köbcentis, 2008-as gyártás,
kikiáltási ár 1.125 lej 
A kikiáltási ár az ingóság felértékelési árának a 100%-a (második árverés).  A
javak nincsenek megterhelve.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen
és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637 –; az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot,
hogy az ajánlattevő nem közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben
részt vehessenek az árverésen. 
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior
utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon. Jelen hirdetés
kifüggesztésének időpontja: 2017. május 3. 

Zogorean Florin hivatalvezető
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Hamarosan megnyílik új marosvásárhelyi
bisztrónk, egy igazi borbár-étterem!

Jelentkezz az alábbi állásokra:
• PULTOS
• PINCÉR

• SZAKÁCS
• KONYHAI KISEGÍTŐ

Ha nincs tapasztalatod, de nyitott vagy a tanulásra 
– MI BETANÍTUNK! 

Ha tapasztalatod van a vendéglátásban – KIVÁLÓ
BÉREZÉST ÉS JÓ CSAPATOT AJÁNLUNK!

Fényképes önéletrajzodat 
a cv@petry.ro e-mail-címre várjuk!

1.


