
Tegnap csoportok gyülekeztek a közigazgatási palotának ne-
vezett, a Maros Megyei Tanácsnak és a Prefektúrának otthont
adó épületben, mindannyian az előre meghirdetett nyílt
napra jelentkeztek. A dr. Bernády György idejében épített
szecessziós palotát nem elég kívülről megnézni, belülről is
meg kell csodálni. Érdemes, hiszen Erdély-szerte egyedi, re-
mekbe szabott műemlék épület, városunk büszkesége. 

Amit minden látogatóval ismertettek
A régi Városházáról legalább azt illik tudni, hogy dr. Bernády György

polgármestersége idején 1905-ben, pontosan május 16-án, a nyílt nap dá-
tumán, 112 éve hagyták jóvá építésének projektjét. A tervre verseny-
tárgyalást írtak ki, amelyet egy budapesti építészpáros, Komor Marcell
és Jakab Dezső neobarokk épületterve nyert meg. Az 1906-ra elké-
szült végleges tervváltozatban azonban a Városháza már szecessziós
jegyeket viselt. A kivitelezési munkákat a marosvásárhelyi 

Német–francia
„menetrend” készül 
az EU tovább-
fejlesztéséről
Németország és Franciaország közö-
sen „menetrendet” (road map) készít
az Európai Unió és az euróövezet to-
vábbfejlesztéséről – jelentette be An-
gela Merkel kancellár hétfőn Berlinben
Emmanuel Macron francia elnökkel
folytatott megbeszélése után.

____________3.
Folytatódott 
az adóhivatalnokok
tiltakozása
Tegnap országszerte, így Marosvásár-
helyen is folytatódott a pénzügymi-
nisztérium alárendeltségébe tartozó
intézmények dolgozóinak munkabe-
szüntetése. Az egységes bértörvény
általuk vélt igazságtalanságai ellen til-
takozva a hétfői 22 ezer után tegnap
mintegy 15 ezer adóhivatalnok lépett
spontán sztrájkba.

____________6.
Ősztől 
szombatonként 
11 órától játszik
majd az ASA
Az alsóházi rájátszás 10. fordulójában
hazai pályán 2-0-s vereséget szenve-
dett az ASA a Botoşani-tól hétfő este,
így több mint valószínű, hogy a baj-
noki évad végén kiesik az élvonalból. 

____________7.
Múzeumok 
éjszakája 2017 –
program
_________________8.–9. 

Meghekkelt biztonság
Pánikhangulatot idézett elő a hét végén a WannaCry

fedőnevű zsarolóvírus. Több angliai kórház, távközlési
hálózat, autógyár és bank esett áldozatul annak a kár-
tékony számítógépes programnak, amely váltságdíjat
követel az általa zárolt adatok hozzáféréséhez. Termé-
szeten minket sem került el a fertőzés. Szombaton a
Dacia gyár alkalmazottait küldték kényszerpihenőre a
kibertámadás miatt. A számítástechnikai szakemberek
még napokig fogják magyarázni nekünk, a balga tudat-
lanoknak, hogy e katasztrofális eset azért fordulhatott
elő, mert nem áldozunk elég pénzt a felturbózott digi-
tális eszközök fejlesztésére. Pedig a gépi világ sokkal
megbízhatóbb, mint a tökéletlen emberek. Csak azt fe-
lejtik el hozzátenni, hogy sokkal sérülékenyebb is, amint
a jelen példa igazolja. Egyébként a mostani eset pikan-
tériája az, hogy a hekkelők kezébe a fegyvert az ameri-
kai nemzetbiztonságiak adták. Ugyanis ők fedezték fel
azt a biztonsági rést a számítógépes rendszerben, ame-
lyen behatolva a bankközi hálózatban követni tudták a
feltételezett terroristák pénzmozgásait. És nemcsak az
övékét. Természetesen az NSA mélyen hallgatott, hogy
mire jött rá, így évekig kukkolhatta a globális pénzügyi

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Mezey Sarolta

Karácsonyi Zsigmond

A Zichy-gyűjtemény 
remekművei Marosvásárhelyen

Múzeumok éjszakája
12. alkalommal 

Színes és gazdag kínálattal várja a Maros Megyei
Múzeum május 19–21. között a Múzeumok éjszakájára
látogatókat. Ez idő alatt több helyszínen számos idősza-
kos és állandó tárlat, filmvetítések, a Színház téren pedig
kézműves és iparművészeti vásár, valamint koncertek
várják az érdeklődőket, a legkisebbeknek pedig múze-
umpedagógiai tevékenységeket szerveznek a várban. 

Az idei Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat kü-
lönlegessége, hogy látható lesz Marosvásárhelyen egy
igen értékes és világszerte híres kiállításanyag, a buda-
pesti Szépművészeti Múzeum Zichy-gyűjteményének
egy része. A rendezvénysorozat mintegy nyitómozzana-
taként az Árkádia színei című tárlat a Kultúrpalota má-
sodik emeleti kiállítótermeiben nyílik meg május 18-án,
csütörtökön 18 órakor, és egészen augusztus végéig lesz
látogatható. A kiállítás egy egészen különleges hangu-
latú világba kalauzolja a nézőket, bepillantást enged a
magyar arisztokrácia egyik meghatározó családjának a
műgyűjtési szokásaiba. Gróf Zichy Edmund és gróf
Zichy Jenő, apa és fia, jelentős műgyűjteményt hoztak
létre, gyűjteményük egy része a budapesti Szépművészeti

Nyílt nap a közigazgatási palotában 

Séta a régi Városházán

(Folytatás a 2. oldalon)

Menyhárt Borbála



Ez évben is megszervezik Marosvásárhelyen a Maris
Fest nevet viselő fesztivált. A 2017. június 16-a és 18-a kö-
zött zajló, motoros jelleggel is bíró eseménysorozatra
immár harmadik alkalommal kerül sor a Maros-parton,
ahol számos koncert is várja majd a nagyérdeműt.

A szervezők közleménye szerint idén is igen sokan sze-
retnének részt venni a fesztivál keretében szervezett mo-
toros felvonuláson, amelynek az idei mottója: Elegancia a
forgalomban. Ez okból a szükséges ruházat mellett a részt-
vevők csokornyakkendőt, avagy nyakkendőt öltenek majd
magukra, az első kétszáz érkező ingyen kapja majd meg
eme kiegészítőket. 

A fesztivál ez évben is igyekszik a közjó fontosságára
és védelmére felhívni a figyelmet, az idei üzenet egyér-
telmű: Mentsük meg az erdőket! Ennek érdekében a ma-
rosvásárhelyi népművészeti iskolával közösen
szórólapokat nyomtattak, amelyen az ehhez az üzenethez
kapcsolódó gondolatok olvashatók.

A forgalomban tanúsított helyes viselkedési kódex nép-
szerűsítése mellett a Maris Fest további célja a turisták Ma-
rosvásárhelyre való csábítása is. A 2017-es rendezvényre
az előző évekhez hasonlóan számos motoros érdeklődőt

várnak Norvégiából, Németországból, Görögországból,
Bulgáriából, a Moldovai Köztársaságból, Magyarországról
és Ausztriából. A szervezők várakozásai szerint mindez
nagy hatással lesz a helyi lakosságra is, hiszen Maros me-
gyében több mint 5500 beíratott motorkerékpárt tartanak
nyilván, a megyei szintű motoros aktivitási index igen
magas.

A Maris Fest ugyanakkor nemcsak a motorozást, hanem
a rockzenét kedvelőknek is szól. A Maros-parton berende-
zendő helyszínen lévő színpadon számos hazai és külföldi
neves előadó lép fel. Pénteken koncertezik a Spawn, a
Kazah (HU), a Vrani Volosa (BG) és a Celelalte Cuvinte,
szombaton a One Night Stand, a W3 4R3 NUM83R5, a
Tiarra, az Alternosfera és ekkor lép fel a Hypnosis FireS-
how, vasárnap pedig a Relax, a Luna Amara, a Dirty Shirt,
a Pokolgép (HU), ismét a Hypnosis FireShow, valamint a
Bucovina. 

Az idei rendezvénysorozat is a Promenada Malltól in-
duló motoros felvonulással veszi kezdetét, ahol a SMURD
közreműködésével elsősegélynyújtási gyakorlaton is részt
vehetnek az érdeklődők. A Maris Festre a belépés ingye-
nes. (Knb)

Élménybeszámoló a Himalájáról
Május 18-án, csütörtökön este 7 órakor a marosvásár-
helyi Vártemplom diakóniai otthonának Bocskai termé-
ben (Eminescu – volt Jókai – utca 28. szám), a
Házas-bibliaórák keretében Veress Zsombor segesvári
gyógyszerész vetített képes előadást tart A világ legma-
gasabb hegyeinek árnyékában címmel a Himalája ne-
páli alaptáboráig tartó útjának élményeiről.

Kórustalálkozó 
Marosszentgyörgyön

A Soli Deo Gloria Alapítvány szervezésében Maros-
szentgyörgyi Tavasz címmel kórustalálkozót tartanak

május 20-án, szombaton délelőtt 11 órakor a maros-
szentgyörgyi római katolikus plébánia tanácstermében.
Meghívott kórusok: a helyi Reménység református
kórus, a kakasdi, marosludasi, ditrói kórus, illetve a házi-
gazda szerepét betöltő Soli Deo Gloria vegyes kar. 

Bolyais Tehetségnap
Ma zajlik a minden évben megtartott Tehetségnap a Bo-
lyai Farkas Elméleti Líceumban. A délelőtt 10 órakor
kezdődő rendezvény keretében bemutatják Ferencz
András A kő marad című könyvét, majd elkezdődik a
Mindentudás Iskolája, amelynek során a TUDOK diák-
konferencián díjazott kutatómunkák kerülnek bemuta-
tásra. Délben a hazai és nemzetközi
tantárgyversenyeken, illetve sportversenyeken díjazott
bolyais diákok részesülnek kitüntetésben. 

Ingyenes bőrrákszűrés 
A Román Bőrgyógyászati Társaság szervezésében, a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemmel és
a Maros Megyei Kórházzal partnerségben május elsejétől
31-éig zajlik megyénkben az EuroMelanoma elnevezésű,
bőrrák elleni nemzetközi kampány. A kampány keretében
a megyeszékhelyi, Dózsa György utca 12. szám alatti Bőr-
gyógyászati Klinikán, valamint a megyei kórház járóbeteg-ren-
delőjében (a 2-es számú poliklinikán) lévő szakrendelőben
ingyenes bőrrákszűrést végeznek. A Bőrgyógyászati Klini-
kán hétfőtől péntekig délelőtt 10–12 óra között, a járóbe-
teg-rendelőben 12–13, illetve 14–15 óra között zajlik a
vizsgálat, amelyhez nem szükséges előjegyzés.

Értékteremtők gálája
Az Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület Maros megyei fiókja
szervezésében május 24-én, jövő szerdán 17 órakor kerül
sor az Értékteremtők gálája elnevezésű rendezvényre a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében. A marosvásárhelyi
magyar közösségért sokat tett személyiségek kitüntetése al-
kalmával fellép a Nagy István ifjúsági kamarakórus – vezényel
Kovács András –, valamint Kilyén Ilka és Ritziu Ilka Krisztina. 

Helyi termelők vására
Május 19-én, pénteken 8–19 óra között a Magyar Termék
nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán ismét
megrendezésre kerül a Local Farmers Market nevű ren-
dezvény. A vásár bő felhozatalt kínál a különböző hagyomá-
nyos és helyi termékekből, helyi és hagyományos különleges-
ségekből, valamint egyedi kézműves alkotásokból.

Jogi tanácsadás
Ma délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa György utca
9. szám alatti székhelyén, az 57-es irodában jogi tanácsa-
dást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdek-
lődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési
szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Tűz Nagysármáson
Három kisméretű, egymással összeépült, romák lakta ház
égett le hétfőn Nagysármáson. A helyszínre érkező tűzoltók
két órán át próbálták megfékezni a lángokat, a házak azon-
ban teljesen leégtek. A tűznek nem voltak áldozatai.

Az úton feküdt – elgázolták
Kedden hajnalban Marosfelfalu mellett egy 35 éves, palo-
tailvai gépkocsivezető elgázolt egy 62 éves felsőrépai la-
kost, aki le volt esve az úttestre. Az idős férfi életét
vesztette a balesetben. Az ügyben gondatlanságból elkö-
vetett emberölés miatt indult eljárás. 

Cserbenhagyásos gázolás
Hétfő délután arról értesültek a megyeszékhelyi rendőrök,
hogy egy 72 éves marosvásárhelyi nőt aznap délelőtt az
Arató utcai átjárónál elgázoltak, majd a baleset elkövetője
elhagyta a helyszínt. Az idős asszony, aki szabályosan pró-
bált átkelni az úton, könnyebb sérülést szenvedett, és or-
vosi ellátásra szorult. A kivizsgálás során kiderült, hogy a
balesetet egy 60 éves nő követte el, aki elmulasztott el-
sőbbséget adni az átjárónál a gyalogosnak.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma PASZKÁL, 
holnap ALEXANDRA és
ERIK napja. 
ALEXANDRA: a latinosí-
tott Alexander név görög erede-
tijének női párja, aminek a
jelentése: „harcra kész, az em-
bereket oltalmazó.”

17., szerda
A Nap kel 

5 óra 46 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 51 perckor. 
Az év 137. napja, 

hátravan 228 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
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. május 16.

1 EUR 4,5476
1 USD 4,1170

100 HUF 1,4708
1 g ARANY 163,4160

IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:
max. 210C
min. 70C

Megyei hírek

Maris Fest 2017

Múzeum képzőművészeti kollekcióját gazdagítja. A Ma-
rosvásárhelyre hozott tárlat ebből az anyagból nyújt válo-
gatást. A tegnapi sajtótájékoztatón dr. Gosztola Annamária,
a budapesti Szépművészeti Múzeum művészettörténésze,
főmuzeológusa kifejtette, nagyon érdekes és különleges ki-
állításanyagról van szó, a két Zichy gróf a 19. századi mű-
gyűjtés legkiemelkedőbb alakjai közé tartozott.
Szenvedélyes gyűjtők voltak, festményeket, szobrokat,
iparművészeti tárgyakat, és néprajzi anyagot is gyűjtöttek,
ennek egy része 1953-ban került a budapesti Szépművé-
szeti Múzeumba. 

A marosvásárhelyiek a Kultúrpalota kiállítótermeiben
negyvennégy festményt láthatnak, ebből negyvenkettő ér-
kezett a Szépművészeti Múzeumból, kettő pedig a Magyar
Nemzeti Galériából. A válogatás művészet- és festmény-
történeti szempontból is átfogó képet nyújt, három évszá-
zad festészeti anyagát öleli fel a 15. századtól a 18.-ig. 

– A kiállításanyag több szempontból is igen változatos,
nyolc iskolából válogattunk, láthatóak lesznek olasz, fran-
cia, osztrák, holland és flamand alkotások, bibliai és mito-
lógiai tárgyú művek, portrék, táj- és életképek, csendéletek,
és csataképek is. Maga a kiállítás három szekcióra tagoló-
dik, a látogatókat a terembe lépve elsőként az olasz anyag
fogadja, ezt követi a közép-európai, majd a francia, hol-
land, flamand művek – ismertette a tárlattal kapcsolatos
részleteket a szakember. 

Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója egy
másik, szintén időszakos kiállításra hívta fel a figyelmet,
amely a Természettudományi Múzeumban nyílik május 19-
én, pénteken, és amelynek a címe Francia divat kicsiben.
A kiállítás a Prahovai Történeti és Régészeti Múzeum já-
tékbaba-gyűjteményének a legszebb darabjain keresztül
egy képzeletbeli utazásra hívja a látogatókat, bemutatva a
párizsi divat történetét. 

Pánczél Szilamér régész elmondta, a múzeumpedagógiai
műhely keretében Ludus Puerorum címmel a múzeum vár-
beli épületében interaktív foglalkozásra várják a gyereke-
ket, hogy bemutassák a római kor neveléshez és
gyerekkorhoz kapcsolódó érdekességeit. Az érdeklődők a
gyerekkorhoz kötődő tárgyakkal és ezek jelentésével, a ta-
nulás akkori módozataival ismerkedhetnek meg. Be lehet
majd öltözni római kori ruhákba és fényképezkedni is a fo-

tósarokban. Fülöp Tímea, a Kultúrpalota igazgatója a ma-
rosvásárhelyiek figyelmébe ajánlotta a május 20-i program-
ban szereplő tematikus sétákat, amelyek során
idegenvezető kíséri végig az érdeklődőket a Kultúrpalotá-
ban, így a helyiek kis időre turistáknak érezhetik magukat
a saját városukban.

A kiállításokra, rendezvényekre belépni az erre feljogo-
sító karkötővel lehet, ez felnőtteknek 6, diákoknak, egye-
temistáknak és nyugdíjasoknak pedig 3 lejbe kerül. A hat
évnél kisebb gyerekeknek ingyenes a részvétel. A Zichy-
tárlatra külön belépőt kell váltani, ami 6 lejbe kerül. 

A Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat részletes
programja lapunk 8–9. oldalán olvasható. 

Múzeumok éjszakája 12. alkalommal 
(Folytatás az 1. oldalról)
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Csökkentette a jegybank az idei 
és a jövő évi inflációs előrejelzését

A központi bank 0,1 százalékponttal, 1,6 százalékra
csökkentette az idei inflációs előrejelzését – közölte
hétfőn az intézmény. A jövő évre 3,1 százalékos inf-
lációval számol a bukaresti jegybank, ami 0,3 szá-
zalékponttal alacsonyabb a korábban közölt 3,4
százalékos várakozásnál. Mugur Isărescu, a jegy-
bank kormányzója a negyedéves inflációs jelentés
bemutatása alkalmából hétfőn kijelentette, még jó
ideig alacsony maradhat a román infláció, ha ez a
mutató Európában sem nő. Szintén hétfőn közölték,
hogy a folyó fizetési mérleg hiánya az első negyed-
évben elérte a 690 millió eurót, ami több mint két-
szerese a tavalyi azonos időszakban jegyzett 314
millió eurónak. Isărescu rámutatott: jelenleg a folyó
fizetési mérleg hiánya a bruttó hazai terméknek
(GDP) körülbelül a 2 százalékát teszi ki, ami „elvi-
selhető”. (MTI)

Vékás Lajos a Sapientia EMTE
első díszdoktora

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem első
alkalommal adományozott Doctor Honoris Causa
címet. Az egyetem szenátusa 2017. május 12-i ko-
lozsvári nyilvános ünnepi ülésén tüntette ki dr. Vékás
Lajos Széchenyi-díjas professzort, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia rendes tagját. A címet a jogtudo-
mányokban elért kiemelkedő tudományos
tevékenysége, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetemmel fenntartott tartalmas kapcsolata
és nemzetközi elismertsége okán ítélték oda. A ren-
dezvényt Bedő Ágnes karnagy irányításával, a Gutt-
man Mihály pedagóguskórus előadása tette
ünnepibbé. (közlemény)

Államosítana a brit munkáspárt
A felsőoktatási tandíj eltörlése, a magas jövedel-
műek adóterheinek emelése és egyes infrastruktu-
rális vállalatok állami tulajdonba vétele szerepel a
legnagyobb brit ellenzéki parlamenti erő, a Munkás-
párt kedden ismertetett választási programjában. A
dokumentum emellett elveti annak lehetőségét,
hogy Nagy-Britannia megállapodás nélkül lépjen ki
az Európai Unióból. A Labour a június 8-ára kiírt, elő-
rehozott parlamenti választásokra dolgozta ki 123
oldalas programját, elsőként a nagy pártok közül. A
tervezet szerint ha a Munkáspárt a jövő hónapban
kormányra kerül, új, 50 százalékos személyi jöve-
delemadó-kulcsot honosítana meg a 123 ezer font-
nál magasabb jövedelmekre, a jelenlegi felső, 45
százalékos kulcsot pedig – amely a 150 ezer fontnál
többet keresőkre vonatkozik – már 80 ezer fontos
évi jövedelem felett alkalmazná. (MTI)

Az amerikai kormány szabotálja
a szír békefolyamatot

Az amerikai kormány szabotálja a szíriai békefolya-
matot azzal, hogy a genfi tárgyalások újabb fordu-
lója előtt olyan „szenzációs” információt közölt,
amely szerint Bassár al-Aszad elnök rendszere ti-
tokban tömeges kivégzéseket hajt végre – állította
Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlamenti felső-
ház külügyi bizottságának elnöke kedden Moszkvá-
ban. Stuart Jones, az amerikai külügyminisztérium
Közel-Keletért felelős ügyvezető államtitkára műhol-
das felvételeket bemutatva közölte, hogy a Szed-
naja katonai börtönben naponta mintegy 50 rabot
akasztanak fel és holttestüket elégetik. Az orosz
szenátor úgy vélekedett, hogy ezzel a magatartásá-
val az Egyesült Államok „nem kis felelősséget vállal
magára Szíria jövőjével kapcsolatban”. (MTI) 

rendszer adatait. Ki tudja, milyen gazdasági érdekcso-
portok húztak hasznot az illegálisan megszerzett infor-
mációkból? Egyébként az amerikai titkosszolgálat elit
hekkercsapatot foglalkoztat a kiberfegyverek kidolgo-
zására. Állítólag tőlük nyúlták le a mostani zsarolóvírus
„törzsét”. A banki rendszerek sebezhetőségére mi sem
jobb példa, mint egy tavalyi eset, amikor nyolcvanmillió
dolláros csalássorozatot követtek el a hekkerek úgy,
hogy a bangladesi központi bank rendszerébe hatoltak
be, és kamu kifizetési kérelmekkel pénzeket utaltak át
bankszámláikra. Még arra is vigyáztak, hogy ténykedé-
sük nyomait eltüntessék. 

Tökéletes biztonságot nyújtó számítógépes rendsze-
rek nem léteznek, miközben mindennapi életünket behá-
lózzák az egymáshoz kapcsolódó elektronikus kütyük.
Sokszor döntenek helyettünk a digitális eszközök. Leg-
több esetben jól. De egyre nagyobb tragédiát idéznek
elő, amikor rendszerhibából vagy illetéktelen beavatko-
zás nyomán nem a helyes megoldást választják. Legyen
szó közlekedésről vagy orvosi beavatkozásról. De az is
bosszantó lehet, ha az intelligens hűtőszekrényünk ön-
kényesen átírja áruházi megrendelésünket. Egyre in-
kább rabjai leszünk a digitalizációnak. Az okostelefonok
nemsokára nélkülünk társalognak. Ez a fejlődés. De a
mesterséges intelligencia nem igázhatja le a homo sa-
pienst. Az értelmes ember ereje abban rejlik, hogy a ki-
bervírus még nem fertőzhette meg. 

Meghekkelt biztonság
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Idén 9,541 millió hektár területre kértek uniós ala-
pokból származó támogatást a romániai mezőgaz-
dászok, ez 214.525 hektárral több mint tavaly.
Ugyanakkor az, hogy közel 17.000-rel kevesebb tá-
mogatási kérvényt nyújtottak be, arra utal, hogy
sok földterületet összevontak – közölte kedden az
Agerpres hírügynökséggel Petre Daea mezőgazda-
sági miniszter.

Daea elmondta, hétfőn lezárult a kérvények benyújtásának
szakasza. „Míg 2016-ban 901.335 kérvény érkezett 9,326 mil-
lió hektárra, addig 2017. május 15-én éjfélig 884 397 kérvényt
nyújtottak be a mezőgazdászok, összesen 9,541 millió hek-
tárra” – tájékoztatott a tárca vezetője, aki elégedettségének
adott hangot azzal kapcsolatban, ahogy a gazdák tartották ma-

gukat a határidőhöz, így időben kézhez kapják majd támoga-
tásukat a 2017/2018-as idényre.

Daea hozzátette, azok a gazdák, akik május 15-éig a Me-
zőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökséghez (APIA)
benyújtották támogatási kérelmüket, május 31-éig még esz-
közölhetnek módosításokat.

A mezőgazdasági miniszter néhány nappal korábban leszö-
gezte, hogy május 15-e után nem lesz lehetőség az egységes
mezőgazdasági támogatások igénylésére, nem hosszabbítják
meg a határidőt, még akkor sem, ha Brüsszel lehetőséget biz-
tosít erre.  Daea úgy vélte, az igénylési határidő meghosszab-
bításával csak ártanának azoknak a gazdáknak, akik idejében
benyújtották a dokumentációt, mert ez esetben a kifizetések
is később kezdődnének el. (Agerpres)

Nagyobb földterületre 
kevesebb támogatási kérvény

Megszavazta kedden a képviselőház plénuma a kö-
telező gépjármű-felelősségbiztosításról (RCA) szóló
törvényt, ami lehetőséget teremt arra, hogy akár
egy hónapra szóló kötvényt vásárolhassunk, annak
érvényességét ideiglenesen felfüggesszük, a kárval-
lottakat pedig szerviztől függetlenül kárpótolják.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvényt egy és
12 hónap közötti időszakra lehet megkötni, bizonyos kivéte-
lekkel egy hónapnál rövidebb időszakra is megvásárolható –
áll az alsóház által elfogadott jelentésben.

Eszerint a biztosítás ellenértékét egyszerre vagy részletek-
ben is kifizetheti a biztosított, ez a biztosító és a biztosított kö-
zött megkötött szerződésen múlik.

Az egyik elfogadott módosító indítvány ugyanakkor lehe-
tővé teszi a biztosítottaknak, hogy az általuk kiválasztott szer-
viztől függetlenül megkapják a kártérítést, a biztosítás összege
pedig nem nőhet a javítással járó költségek miatt, mivel ez
csak egy kis hányada a károkkal járó kiadásoknak – magya-
rázta Cristian Muntean, a Független Autószervizek Egyesüle-
tének (ASSAI) elnöke a plénum által elfogadott jelentést
összeállító parlamenti bizottságok ülése után.

Hozzátette: a hamisított alkatrészek felhasználása bűncse-
lekménynek minősül.

A most elfogadott jogszabály értelmében a referenciaárat
negyedévente számolja újra egy, a Pénzügyi Felügyelet (ASF)
által megbízott, a szakterületen nagy elismertségnek örvendő
cég a 2. cikkely 24. bekezdésénél megjelölt képlet alapján, és
az ASF hozza nyilvánosságra.

A gépjármű-biztosítási kötvény díjszabásába foglalt ügyin-
tézési és értékesítési költségek nem haladhatják meg a végső
ár 25 százalékát. A biztosítási díj meghatározásakor a biztosító
az ügyfél által a legutóbbi 5 évben, a bebiztosított járművel
által elkövetett baleseteket veheti figyelembe.

A szerződést ideiglenesen fel is lehet függeszteni, ha a ha-
tályos jogszabályoknak megfelelően felfüggesztik annak köz-
lekedési jogát, vagy nem közlekednek vele. A tulajdonos
kötelessége a szerződés felfüggesztésének idején magánterü-
leten tárolni a gépjárművet, az nem állhat közterületen.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról (RCA) szóló
törvényt 226 támogató és 25 ellenszavazattal, 4 tartózkodás
mellett fogadta el – döntéshozó testületként – a képviselőház.
(Mediafax)

Elfogadta a parlament az RCA-törvényt

Németország és Franciaország közösen „menetren-
det” (road map) készít az Európai Unió és az euró-
övezet továbbfejlesztéséről – jelentette be Angela
Merkel kancellár hétfőn Berlinben Emmanuel Mac-
ron francia elnökkel folytatott megbeszélése után.

Angela Merkel a francia államfővel közösen tartott sajtó-
tájékoztatóján kiemelte, hogy a menetrend az uniós integráció
elmélyítését, az EU hatékonyságának növelését és az euró-
övezet megerősítését, válságtűrő képességének fokozását cé-
lozza.

Emmanuel Macron hangsúlyozta, hogy „újra meg kell ala-
pítani” az Európai Uniót és az euróövezetet.

Mindketten kijelentették, hogy akár az Európai Unió mű-
ködéséről szóló Lisszaboni Szerződés módosítása is szóba ke-
rülhet.

Amennyiben kormányközi megállapodások útján nem le-
hetséges a kívánt változtatások végrehajtása, Németország ké-
szen áll napirendre tűzni a szerződésmódosítás ügyét – mondta
Angela Merkel. Aláhúzta, hogy a folyamatosan változó világ-
ban az EU szerkezete és a működéséről szóló szerződés nem
lehet változtathatatlan, különben az EU „minden oldalról tá-
madhatóvá válik”.

Az EU megújításában „nem lehetnek tabuk” – tette hozzá a
vasárnap hivatalba lépett francia elnök, akinek első külföldi
útja a berlini bemutatkozó látogatás volt.

Emmanuel Macron – akit a berlini kancellári hivatalnál több
százan ünnepelve vártak – elmondta, hogy a két kormány
közös testületet állít fel a road map kidolgozására. A munkát

a tervek szerint a két kormány együttes ülésén zárják le júli-
usban, a francia parlamenti választások után.

Több területen már rövid távon eredményeket lehet elérni,
ezek a közös menekültügyi politika, a kiküldött munkaválla-
lókra vonatkozó szabályozás és a kereskedelem – mondta a
francia elnök.

Kiemelte, hogy több pragmatizmusra, kevesebb bürokráci-
ára és olyan Európára van szükség, amely „megvédi polgá-
rait”. A menekültpolitikában „több realizmussal” kell
tevékenykedni – jegyezte meg.

Németország és Franciaország kapcsolata „történelmi pil-
lanathoz” érkezett, az együttműködést egész Európa érdeké-
ben tovább kell fejleszteni, hogy feltartóztassák a populisták
előrenyomulását – mondta Emmanuel Macron. Kiemelte,
hogy „nyitott, közvetlen és konstruktív” viszonyra törekszik
Berlinnel.

Angela Merkel kifejtette, hogy „történelmileg nagyon ér-
zékeny pillanat” a mostani. Ezt a pillanatot meg kell ragadni
és úgy kell dolgozni, hogy az emberek „Európa megerősíté-
seként” értékeljék a munka eredményét. Ezért a német–francia
kapcsolatokban is „új lendületre” van szükség.

Emmanuel Macron a hazai terveiről szólva kiemelte, hogy
az utóbbi 30 évben senkinek sem sikerült megoldani a tömeges
munkanélküliség gondját Franciaországban. Az új párizsi ve-
zetés ennek a feladatnak szenteli magát – mondta.

Angela Merkel támogatást ígért a francia államfő törekvé-
seihez. Szavai szerint Németország csak akkor virágozhat, ha
Európa virágzik, amihez erős Franciaország kell. (MTI)

Német–francia „menetrend” készül 
az EU továbbfejlesztéséről

Elutasította hétfőn a szenátus a visszaszolgáltatási folyama-
tok halasztását előíró jogszabálytervezetet.

„Az RMDSZ 27 éve harcol azért, hogy a kommunista rend-
szerben elkobzott javakat, ingatlanokat, területeket visszaszol-
gáltassák a jogos tulajdonosuknak. Álláspontunk szerint az
a leghelyesebb és legigazságosabb megoldás, hogy ameny-
nyiben lehetséges, mindenkinek azt a területet szolgáltassák
vissza, amelyet a kommunista rendszer elvett tőle. Sajnos,
már a 90-es években az első, restitúcióra irányuló törvény
kivételeket teremtett a természetbeni visszaszolgáltatás alól,
és azóta, az évek során az állam újabb és újabb kivételeket
szabott meg, és ezzel lassította, mára pedig leállította a res-
titúciós folyamatot. Hétfőn a szenátus asztalára került egy
jogszabály-kezdeményezés, amely újabb kivételt szabna a
természetbeni visszaszolgáltatást illetően, ezt az RMDSZ-
nek sikerült megbuktatnia a felsőházban. Mindössze egy
szavazat hiányzott a tervezet elfogadásához, de mivel
az RMDSZ nem támogatta a jogszabályt, ez megbukott
a szenátusban” – mondta Cseke Attila, az RMDSZ sze-

nátusi frakciójának vezetője a hétfői plénumi szavazást
követően.

Mint mondta, az elutasított törvénytervezet a restitúció alóli
kivételek körét egészítette volna ki az agrártudományi felső-
oktatási intézmények igazgatásába tartozó területekkel. Vagyis
ezeket a területeket nem kellene visszaszolgáltatni a jogos tu-
lajdonosoknak. Ez ellenkezik az RMDSZ által képviselt elv-
vel: „szerintünk mindenkinek azt a területet kell
visszaszolgáltatni, amelyet elvettek tőle”. 

Az, hogy a terület egy bizonyos egyetem, kutatóintézet
tulajdonában van jelenleg, nem jelenti azt, hogy nem kell
visszaszolgáltatni. Amennyiben ez nem lehetséges, mert az
évek során ráépült ingatlan vagy más típusú infrastruktúra,
a visszaszolgáltatásnak más, kompenzáció általi restitúciós
folyamatát kellene Romániának felgyorsítania” – hangsú-
lyozta a Bihar megyei szenátor. A jogszabály a szenátusi
szavazást követően a képviselőház asztalára kerül, az alsó-
ház a végső döntéshozó a kezdeményezést illetően. 
(közlemény)

A restitúciót halasztó törvényt utasított el a szenátus



Az év első szívátültetését végezték el a hét
végén a marosvásárhelyi Szív-érrendszeri és
Transzplantációs Intézetben. A dr. Horaţiu Suciu
vezette szakembercsapat által végzett bea-
vatkozás során egy 49 éves bukaresti férfi
kapta meg egy 19 éves Hargita megyei fiatal-
ember szívét, aki közúti baleset áldozata lett. 

Dr. Horaţiu Suciu és dr. Máthé Zsombor szívsebész
a szívátültetést követően tartott sajtótájékoztatón el-
mondták, a közel hétórás beavatkozásra szombat éjjel
került sor Marosvásárhelyen, a befogadó, a bukaresti
férfi több mint egy éve szerepelt már a várólistán, ál-
lapota igen kritikus volt. Az eset sajátossága, hogy a
páciens már átesett egy nyitott szívműtéten az ország
egy másik központjában, viszont utólag szívelégtelen-
ség lépett fel nála, ezért életmentő volt számára a szí-
vátültetés. A donor egy 19 éves Hargita megyei
fiatalember volt, aki közúti baleset áldozata lett. A 
szerveltávolítást a marosvásárhelyi Szív-érrendszeri és
Transzplantációs Intézet szakembercsapata hajtotta
végre a csíkszeredai kórházban. 

Az Agerpres hírügynökségnek dr. Horaţiu Suciu ki-
fejtette, az általa vezetett klinikán a szívátültetés rutin-
szerű beavatkozásnak számít, tavaly 11 ilyen műtétet
hajtottak végre. Mint mondta, sajnos idén ez az első
szívátültetés, ugyanis a téma kapcsán az elmúlt idő-
szakban igen sok vita alakult ki, részben a médiának
köszönhetően, és vélhetően ez is hozzájárult ahhoz,
hogy idén nagyon kevés a donor, miközben a várólista
nagyon hosszú, nagyon sok a beteg, aki szívátültetésre
vár. 

A szakember szerint a többórás beavatkozást köve-
tően vannak kritikus pillanatok, viszont az orvosok elé-
gedettek azzal, ahogyan a páciens állapota alakult. A
49 éves férfi ugyanis a szívelégtelenség mellett pulmo-
náris keringési panaszokkal is küszködött, ami bonyo-
lultabbá tette a transzplantációt. Hangsúlyozta, a
bukaresti páciens mondhatni az utolsó pillanatban
kapta meg az új szívet, és szerencsésnek mondhatja
magát, ugyanis donorok hiányában a várólistán szerep-
lők közül sokan életüket vesztik. Sajnos bizonyos
okokból kifolyólag az utóbbi időben a hozzátartozók
részéről elutasítást tapasztalnak, amikor szóba kerül,
hogy felajánlják elhunyt szerettük szerveit annak érde-
kében, hogy életeket mentsenek. 
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Afáradt arcú, sovány nő leginkább
egy földre kényszerített, barna
madárra hasonlított. Felhős te-

kintetű, megtermett férfi nyomában lépke-
dett mindig, de az egy lépés távolságot
megtartotta, mintha sohasem akarná 
utolérni. A két felnőtt között borzos, szőke
kislány szaladgált ide-oda, néha a nő kar-
jára csimpaszkodott, aztán, ha az rendre
utasította, a férfi mellé szegődött. Gyak-
ran volt alkalmam megfigyelni ezt a hár-
mast, főleg esténként, vacsoraidőben
tűntek fel a lakótelepen. Egy alkalommal
mégis kettesben találtam az asszonyt a
gyerekkel, egy játszótéri padon üldögél-
tek. Érezhető volt kettejük között a feszült-
ség, ezért is tétováztam, hogy meg
merjem-e őket szólítani. 

– Nem mész játszani? – fordult hirtelen a
nő a kislányhoz. A gyerek megrázta a fejét,
aztán mégis elindult az egyik hinta felé.
Szürkülödött már, rajtunk kívül senki sem
járt a téren.

– Kölcsönadná egy kicsit a telefonját? –
emelte rám apró, fekete szemét a nő. – A hú-
gomat kellene felhívjam. Nagyon fontos.

Amikor odanyújtottam a készüléket, meg-
köszönte, aztán görcsös ujjaival beütötte a
számot. Amíg beszélt, felállt, és arrébb lé-

pett, talán megszokásból, talán, hogy halló-
távolságon kívül legyen. 

– Köszönöm, és ne haragudjon – tért visz-
sza pár perc múlva. Úgy tűnt, ezzel le is zá-
rult közöttünk a kommunikáció, de aztán
mégis beszélgetni kezdtünk.

– Elutazunk – jelentette be halkan a nő,
mintha csak önmagának mondaná, aztán
pillanatnyi tétovázás
után folytatta:

– A húgom egy tá-
voli megyében lakik,
hozzá megyünk.
Reggel van is buszjárat oda. Később majd
hazalépünk, és összepakolunk, de csak ha
már a férjem nincs otthon. Éjjeliőrként dol-
gozik, remélem, ma bemegy szolgálatba.

– Összevesztek? – kockáztattam meg a 
régóta kikívánkozó kérdést.

Beszélgetőtársam alig észrevehetően
vonta meg a vállát.

– Tudja, igazán jól indult a házasságunk,
nem is emlékszem pontosan, mikor kezdtünk
eltávolodni egymástól. Mindenesetre egy-
szer csak feltűnt, hogy a férjem egyre később
jön haza, és még a kabátja is bűzlik a szesz-
től. Rendszerint azt mondta, hogy ünnepelni

volt, hol egyik, hol másik haverjának tartot-
ták éppen a születésnapját, névnapját. So-
káig nem szóltam semmit, de egy idő
múlva nem bírtam elviselni, hogy iszik. Ki-
abálni, hisztizni kezdtem, egészen kifor-
dultam magamból, talán attól vadult meg.
Amikor józan, ő a legkedvesebb, legbarát-
ságosabb ember a világon, de ha van

benne egy-két „lég-
kör”, elveszíti a fo-
nalat. Olyankor úgy
érzem, annyira gyű-
löl, hogy gondolko-

zás nélkül megfojtana.
– Szokta önt bántani?
– Erről nem szeretnék beszélni, jó? Az

biztos, hogy a kislányhoz eddig egy ujjal sem
nyúlt, de ma őt is megpofozta. Nem akarta
neki bevinni a hamutartót a szobába a gye-
rek, ennyi volt a „bűne.” Miután megütötte,
nem telt el öt perc, és már kint is voltunk a
lakásból. Tudja, én eddig is csak a lányun-
kért tűrtem a megaláztatásokat, ő ugyanis
nagyon apás, és úgy éreztem, nincs jogom
megfosztani őket egymástól. Amolyan átlép-
hető árnyék voltam én eddig a családban, de
ezután másképp lesz. 

– Munkája van?
– Mostanáig egy kisboltban dolgoztam el-

árusítóként. A cirkusz után felhívtam a fő-
nöknőmet, és szóltam, hogy családi okokból
szükségem van legalább egy hét szabad-
ságra. Nem igazán örült a kérésemnek, sőt,
azt mondta, ha holnap nem jelentkezem
nála, kereshetek új munkahelyet. Most még
sokkhatás alatt vagyok, nem látom tisztán
a helyzetünket, de azt határozottan érzem,
hogy nem maradhatunk az otthoni környe-
zetben a lányommal. A húgomnál jó dol-
gunk lesz. Neki nincs gyereke, és amíg az
enyém kicsi volt, heteket töltöttek együtt.
Tudtam, hogy most is örülni fog nekünk, és
nem tévedtem. Az is meglehet, hogy egy
időre, amíg rendezem az itthoni dolgain-
kat, nála hagyom a gyereket, aztán meglát-
juk, hogyan tovább. A lakás, sajnos, a
férjem nevén van, albérletre meg nincs pén-
zünk.

– Megyünk haza, anyu? – lépett a padhoz
a kislány. 

– Azonnal – nézett rá szigorúan a nő,
aztán szedelőzködni kezdett. Pár perc múlva
el is indultak. Lassan, megfontoltan halad-
tak egymás mellett, mint két idegen, aki azon
tanakodik magában, átlépje-e vagy magával
vigye az estéből születő árnyakat.

Árnyékmadár

Menyhárt Borbála

Új marosvásárhelyi tanintézmény létrehozásának el-
járását indítja el az RMDSZ, miután a megye prefek-
tusa kifogásolta a római katolikus líceum újbóli
létrehozásáról szóló május eleji önkormányzati hatá-
rozatokat – tudta meg az MTI a szülők és az RMDSZ
képviselőitől.

Az RMDSZ országos ügyvezető elnökségének ok-
tatási főosztálya olyan önkormányzati határozat terve-
zetét készíti elő, amelyik immár nem a jelenlegi
tanintézet megmentésére tesz kísérletet, hanem új tan-
intézet létrehozását indítja el. A határozattervezet arról
is rendelkezik, hogy a 2018-2019-es tanévben induló
új intézmény átveszi a jelenlegi katolikus líceum diák-
jait és tanárait.

Csíky Csengele, a szülők szószólója az MTI-nek el-
mondta, az oktatási miniszter által adott, hétfőn lejáró
határidőre Lucian Goga prefektus tízoldalas jogi véle-
ményt fűzött a május elején hozott határozatokhoz, és
arra kérte az önkormányzatot, hogy vonja vissza eze-
ket. A visszavonás elmulasztása esetére a prefektus ki-
látásba helyezte a határozatok megtámadását a
közigazgatási bíróságon.

Csíky Csengele elmondta, a prefektus jogi érvelését
elküldték az RMDSZ ügyvezető elnökségének, hogy
ennek a felhasználásával készülhessen el egy olyan ön-
kormányzati határozat tervezete, amely immár nem ki-
fogásolható. Az aktivista szerint az önkormányzati
testület csütörtöki ülésére beterjesztendő határozat azt
próbálja megelőzni, hogy felosszák a 2017–2018-as
tanévben az iskola osztályait más tanintézetek között.
Ennek a kockázatát Csíky Csengele jelentősnek tar-
totta. Hozzátette: ez év novemberéig kell meghozni az

új tanintézetet létrehozó önkormányzati döntéseket
ahhoz, hogy az iskola beiskolázási keretet kapjon a
2018–2019-es tanévre.

Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási témákban il-
letékes ügyvezető alelnöke az MTI-nek elmondta, a
szülők kérésére nyújtottak szakmai segítséget az
RMDSZ – hasonló ügyekben illetékes – Maros megyei
szervezetének.

Az ügyvezető alelnök hozzátette: a katolikus líceum
jelenleg egy két évvel ezelőtti tanfelügyelőségi határo-
zat alapján működik, amelynek törvényességét vizsgál-
ják. Ennek a határozatnak azonban jogi
következményei voltak, amelyeket nem lehet meg nem
történteknek tekinteni.

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) tavaly novem-
ber elején indított eljárást Tamási Zsolt, a marosvásár-
helyi Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója és
Ştefan Someşan volt megyei főtanfelügyelő ellen, mert
szerinte annak ellenére járultak hozzá az iskola műkö-
déséhez, hogy tudták: valójában a tanintézet nem ren-
delkezik a működéshez szükséges engedélyekkel. Az
igazgató elleni eljárás hónapokra ellehetetlenítette a
tanintézet működését. A megyei tanfelügyelőség feb-
ruár végén arról rendelkezett, hogy a vizsgálat miatt
bizonytalan jogi helyzetűnek vélt tanintézet nem vehet
fel diákokat a cikluskezdő osztályokba. A marosvásár-
helyi önkormányzati testület május 4-én a Szabad Em-
berek Pártja (POL) kezdeményezésére az intézmény
újraalapításáról fogadott el határozatokat. A 23 tagú ön-
kormányzati testületben az RMDSZ tíz és a POL két
magyar és egy román képviselője is támogatja az isko-
laügy megoldását. (MTI)

Marosvásárhelyi iskolaügy
Új intézmény létrehozását indítja el az RMDSZ

Kevés a donor, hosszú a várólista
Az idei első szívátültetés Marosvásárhelyen Csiszár Lajos építőmester nyerte

meg. A szerződés eredeti értéke
437.000 aranykorona volt, azonban
a végleges költségek 1908-ra
700.000 aranykoronára nőttek. Az
épület a Lehner Ödön budapesti
építész által megfoganatosított ma-
gyaros szecesszió jegyeit hordozza,
az üvegmozaikok pedig Róth
Miksa budapesti üvegfestő műhe-
lyében készültek. Ezek közül egyik
sem maradt meg teljes egészében.
A tanácsterem öt nagyméretű üveg-
ablaka a magyar történelem jeles
személyiségeit ábrázolta: Bethlen
Gábort, II. Rákóczi Ferencet, Deák
Ferencet, Kossuth Lajost és közé-
pen Ferenc József császárt, fölötte
a magyar címerrel. Ezeket a múlt
rendszerben eltávolították, jelenleg
a Kultúrpalotában vannak kiállítva. 
Egymást követték a csoportok 

Hajdúszoboszlói csoporttal talál-
koztunk az épület halljában. Ők er-
délyi turnéjuk egyik állomásaként
iktatták be Marosvásárhelyt, és sze-
rencsésnek mondhatják magukat,
hogy meglátogathatták az épületet. 

– Csodálatos, kár lett volna ki-
hagyni – fogalmaztak a turisták.
Nyomukba a sportlíceum diákcso-
portja lépett, azelőtt pedig az Uni-
rea Főgimnázium tanulói, a Petru
Maior Egyetem joghallgatói, a déli
órákban a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum diákjai használták ki a nyílt
nap által nyújtott lehetőséget. Dél-
után szintén a Petru Maior Egyetem
hallgatói, ezúttal a közigazgatás
szakos hallgatók, majd egy felnőt-
tekből álló csoport látogatott a régi
Városházára. 

A sportiskola X. osztályát Csorba
Árpád István osztályfőnök kísérte
el, velük az erkélyen találkoztunk,
miközben Kocsis Róbert idegenve-

zetőként beszélt a diákokhoz. Az
osztályfőnök elmondta, hogy a 
Népújságban olvasták a hírt, s
azonnal jelentkeztek a nyílt napra.

– Úgy gondoltam, hogy a diákja-
imnak látniuk kell a város legrepre-
zentatívabb épületét, s meg kell
ismerniük a történetét is. Tavaly új
évet köszönteni, kántálni voltunk
itt, de akkor csak az előcsarnokot
látták. Szerencsénk van, mert a
Szász Albert Líceumban e héten
van az Iskola másként hét, és a lá-
togatást be tudtuk iktatni a prog-
ramba – mondta az osztályfőnök.
Több mint 300 látogató 

– A csoportok az előcsarnokban
általános ismertetőt hallhattak az
épületről, aztán felmentek a dísz-
lépcsőn, az első emeleti dísztermet
látogatták meg. Itt bemutatták a két
intézményt – a megyei tanácsot és
a prefektúrát –, aztán következett az
épület homlokzatán található er-
kély, amit nagyon ritkán nyitnak
meg, és ritkán lehet innen szem-
ügyre venni a város főterét. De nem
csak a főtér látszik jól, hanem a
homlokzat és a rajta található díszí-
tőelemeket is közelről lehet látni. A
csoportok ezt követően végigjárták
az első emeletet, ahol az intézmé-
nyek irodái találhatók. Akinek
kedve tartotta és vállalkozott rá, fel-
mehetett a Városháza tornyába is. A
nyílt napokon több mint 300 látoga-
tót fogadtunk – nyilatkozta Lukács
Katalin sajtófelelős. Azonban az
eredeti szándéktól eltérően nem
csak egy nap, hanem egész héten
fogadnak jelentkezőket, ugyanis a
tegnap egy előre nem látható ren-
dezvényt szerveztek a díszterem-
ben, a Start-Up Nation program
bemutatását, emiatt a délutánra be-
jelentkezett csoportokat máskorra
ütemezték át.

Séta a régi Városházán
(Folytatás az 1. oldalról)
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Pár évvel ezelőtt nyugalmazott lelkipászto-
rok egy csoportjával kirándulást tettünk,
melynek során egy szép napon éppen a Gyil-
kos-tó páratlan szépségében gyönyörködtünk,
amikor hozzánk lépett két középkorú hölgy, s
miután egy darabig érdeklődve figyeltek ben-
nünket, egyikük megkérdezte: kik vagyunk?
Feleltem: református lelkészek vagyunk,
immár nyugalomban. Mi az, hogy reformá-
tus? Kiderült, ők Amerikából jöttek, ahol ez a
megnevezés ismeretlen. Presbiteriánus, mon-
dottam aztán. Így már értették. Mivelhogy
Amerikában a presbiteriánus jelenti a refor-
mátus egyházat. 

Református egyházunkat, természetesen,
mi is zsinatpresbiteri egyháznak nevezzük,
mivel törvényeit az országos zsinat hozza, a
gyülekezetekben pedig presbitériumok hajtják
ezeket végre. De honnan ered a presbiter szó,
és mit jelent a presbitérium kifejezés? 

A presbiteri tisztség nem új intézmény;
nem a reformáció találta ki, csak ismét nap-
fényre hozta, és életre hívta Istennek a Szent-
írásban adott rendelkezése szerint.
Presbiterekről ugyanis már az ún. apostoli kor-
ban hallunk. Ezt megelőzően már az Ószövet-
ség is beszél gyülekezeti elöljárókról. Mózes
második könyvében arról olvasunk, hogy
Mózes, apósának, Jetrónak tanácsára derék, is-
tenfélő férfiakat vett maga mellé a közösség
ügyeinek igazgatása végett. 70 vént választott
ki, akiket Isten Lelke avatott fel a vezetésre.
Erre a mintára alakult ki a zsidó főtanács (szi-
nerdium vagy szanhedrin), a főpap vezetése
alatt, ugyancsak 70 taggal. Jézus korában is
találkozunk vénekkel, a főpapok és az írástu-
dók mellett, akiket presbiter (öregebb) névvel
illet a Biblia. Ez arra mutat, hogy a „vének” a
tisztségre nézve ótestamentumi eredetű név,
noha maga a szó az őskeresztyén korban hasz-
nált görög nyelvből vett kifejezés. 

Az első keresztyén gyülekezetek megszer-
vezték a „vének tanácsát”. Ezek a vének ott
voltak az apostolok mellett is a gyülekezet
fontos tanácskozásaiban, az ügyek intézésé-
ben. Ők viselnek gondot az egész nyájra mint
annak vezetői. Pál apostol elrendeli munka-
társának, Titusnak Krétában a vének szolgá-
latra való beállítását. A véneknek ebbe a
testületébe maguk az apostolok is beletartoz-
tak. Péter például „presbitertársnak” nevezi
magát, János apostol pedig egyszerűen „pres-
biternek”. Az apostoli levelekből világos
képet alkothatunk a presbiterek egykori szol-
gálatáról. Megállapítható, hogy a presbiter
egyfelől a gyülekezet vezető testületének, a
presbitériumnak tagja, másfelől magának
Krisztusnak a követe, az egész nyájnak pél-
daképe. A presbitérium testületébe beletarto-
zik maga a lelkipásztor is mint az ige
hirdetésével és a sákramentumok kiszolgálá-
sával megbízott presbiter. 

Sajnos, a következő évszázadok fejlődése
részben elnyomta, részben meghamisította a
presbiterek tisztségének és hivatásának ere-
deti bibliai jellegét. A papi hatalmi igények

lassanként kiszorították a testületi igazgatást,
a püspök magához ragadta a presbiterek jog-
körét, s az egyház szervezete a testületi helyett
személyi jellegűvé lett. A presbiteri egyház-
kormányzást átvette a püspöki, később a ki-
mondottan pápai-püspöki egyházkormányzat.

A reformáció tehát a bibliai felismerések
rendjén csupán felújította a presbiteri tisztet
és a presbitériumok beállításával csak vissza-
tért az első keresztyén gyülekezetek gyakor-
latához. A szentírási alapokhoz való
visszatérésben ebben a tekintetben az elsők a
svájci reformátorok voltak (főleg Oecolampa-
dius), számunkra a legjelentősebb Kálvin tette
volt, aki Genfben méltó helyére helyezte visz-
sza a presbiteri tisztet. Kálvin szerint Isten
hármas feladattal bízta meg a gyülekezetet.
Ezek: az ige hirdetése, az egyház kormány-
zása és a szegények gondozása. Ennek a hár-
mas feladatkörnek megfelelően az egyház
négy hivatalt állított be: a lelkipásztorok, ta-
nítók, presbiterek és diakónusok csoportját.
Ezeken belül a presbitérium feladata az egy-
ház kormányzása és a hívek életét szabályozó
fegyelem gyakorlása. De a presbitérium nem
csupán bírói testület, hanem pásztori közös-
ség, melynek tagjai szorgalmasan gyakorolják
a családlátogatást, Isten nyájának legeltetését,
Krisztus parancsának megfelelően.

A genfi minta nem könnyen honosodott
meg a magyar reformátusságban. A XVI. szá-
zadi magyar reformációban még nem voltak
presbitériumok. Az első évtizedekben a lelke-
ket inkább hittani, mint szervezeti kérdések
foglalkoztatták. Az egyházszervezet sokáig a
püspöki maradt; ezen belül a Tiszáninneni
Egyházkerületben az „esperesi” volt az álta-
lános. 1555-ben az ún. második erdődi zsinat
megemlíti ugyan a presbitereket, akiknek a
lelkészek mellett kötelességük, hogy a híveket

házanként is intsék. Az 1562-63-as tarcal-tor-
dai zsinat a presbiterek feladatává teszi az ek-
lézsia igazgatását és a fenyítést. Több kísérlet
után az első, világiakat is magában foglaló
gyülekezeti presbitériumot 1617-ben Pápán (a
Dunántúlon) Kanizsai Pálfi János lelkipásztor
szénior alakította. Tagjai a „városi rendből” és
a „vitézlő rendből” kerültek ki. A 12 választott
tag mellett volt négy hivatalbóli tagja is: a vá-
rosi főbíró és három esküdtje. A presbitérium
részére Kanizsai Pálfi János szabályzatot ké-
szített, amely az egyházi életre, a házasságkö-
tési eljárásra, az istentisztelet rendjére, a
sákramentumok kiszolgáltatásának rendjére
és a temetések rendjére adott eligazítást. 

A tiszavidéki és az erdélyi reformátusok
között még nehezebben terjedt el a presbite-
riális rendszer. Az angol puritanizmus szelle-
métől áthatott Tolnai Dali János harcolt e
bibliai intézmény meghonosításáért. Azonban
a szatmárnémeti zsinat és az ennek szellemé-
ben alkotott „Geleji kánonok” elvetették a
presbitériumok felállításának tényleges meg-
valósítását. Elismerik ugyan, hogy a presbiteri
tisztség Krisztus és az apostolok rendelése sze-
rint megalapozott, de annak gyakorlatba ülte-
tése nehézségekbe ütközik. Nyilván, az
előjogokat élvező nemesek – s maga az erdélyi
fejedelem is – tartottak a közembereknek az
egyház igazgatásában való tömeges részvéte-
létől. Valóban nehezen lehetett annak a gon-
dolatát elfogadni, hogy a földesúr és jobbágya
ugyanazon asztalnál ülve, azonos szavazati
joggal bírva intézzék az egyház ügyeit. Azon-
ban az ellenreformáció előretörése elkerülhetet-
lenné tette a presbitériumok beállítását, mivel a
földesurak és a világi hatóságok által gyakorolt
egyházkormányzást ellehetetlenítette. Így ala-
kult meg 1638-ben erdélyi református egyhá-
zunkban az első presbitérium Vámosgálfalván,

ahol Vajdaszentiváni János
lelkész, a küküllői egyház-
megye esperese beállította
azt. Példáját követve aztán
rendre alakultak meg a
presbitériumok Erdély-
szerte.

Ezen rövid történeti ösz-
szefoglalást zárjuk annak
megismétlésével, hogy a
presbitérium az a testület,
mely által az egyház Isten
igéje értelmében kormá-
nyozza magát. Domján
János A református presbi-
ter című könyvecskéjének
összefoglalása szerint: „…
a presbiter az apostolok
által az egyház kormány-
zására rendelt egyetlen
egyházi tisztség hordozója,
az egyház lelki és anyagi
javainak sáfára, különle-
ges lelki ajándékok ré-
szese. A presbitert Isten
hívja el a tisztségre, s Ő
bízza meg a szolgálattal a
gyülekezet választása
által. A presbiter úgy szol-
gálja az egyházat, hogy
Krisztus szolgája az egy-
házban. Szolgálatát végez-
heti mint lelkipásztor-

presbiter, tanító-presbiter és a szó általános
értelmében vett szolgáló presbiter… A presbite-
rek Krisztus szolgái és sáfárai, a presbiter az
egyházban a lelkipásztornak Krisztus szolgála-
tában egyenrangú társa. Nálunk nincs egyházi
(papi) rend; az egyetemes papság elve nem
ismer ilyen szentírásellenes megkülönböztetést”. 

Jó lenne az eddigiek után felmutatni né-
hány hűségesen munkálkodó presbiter, gond-
nok, gyülekezeti, egyházmegyei és
egyházkerületi főgondnok példamutató szol-
gálatát, rövid életrajzát, erre azonban terje-
delmi okból nem kerülhet sor. Gondolok
erdélyi viszonylatban gróf Bánffy Miklósra
meg Kós Károlyra, akikről talán más vonat-
kozásban az olvasók beszédes tényeket ismer-
nek. De említhetnénk azok között, akiket még
ismertünk, marosvásárhelyi példákat is. Nagy
Károly egy személyben volt a Marosvásárhely
II. (Gecse utcai) egyházközségnek, a Marosi
Egyházmegyének és az Erdélyi Egyházkerü-
letnek a főgondnoka. Nagy gondot fordított a
vásárhelyi egyházközségek kuratóriumi va-
gyonának megőrzésére, új egyházközségek
kialakítására, még több lelkészi állás létesíté-
sére. Széles látókörű férfiú lévén, gondja volt
arra, hogy kiszemelje a vásárhelyi lelkipász-
tori tisztségre meghívandókat, mintegy négy
évtizedre tervezve az egyház belátható jöven-
dőjét. Sokan emlékezhetnek még dr. Kiss Fe-
rencre is, az Alsóvárosi Egyházközség
csendes, szelíd egyéniségére, aki szótlan je-
lenlétével is prédikált. A felsorolást folytathat-
nám további hűséges és áldozatkész
vásárhelyi presbiterek, gondnokok, főgondno-
kok szolgálatának felsorolásával. 

Végezetül két történet rövid elbeszélésére
kell szorítkoznom. Az egyik főszereplője gróf
Tisza István, Magyarország miniszterelnöke
az ún. dualizmus idején. Egy napon a közös
osztrák–magyar kormányülésen a legenda
szerint Ferenc József osztrák császár és ma-
gyar király bejelentette: jövő kedden du. 5
órakor koronatanács lesz. A bejelentésre Tisza
miniszterelnök megszólalt: felség, az nekem
nem felel meg. Nálunk odahaza kedden pres-
biteri gyűlésünk lesz, arról én nem hiányoz-
hatom. A császár mosolyogva válaszolt: jó,
akkor elhalasztjuk a következő keddre. Tör-
tént aztán, hogy egy következő alkalommal
ismét egybehívta a koronatanácsot egy bizo-
nyos napra, hozzátéve: ha Magyarország mi-
niszterelnökének nem lesz éppen azon a
napon presbiteri gyűlése! Íme, egy országosan
elismert államférfi ennyire komolyan vette
presbiteri tisztségét!

Kerületi főjegyző koromban közeli munka-
társi kapcsolatban voltam Farkas György test-
véremmel, a Gecse utcai egyházközség
nagyon tevékeny, hitvalló presbiterével, ké-
sőbb hosszú ideig gondnokával. A számunkra
kiutalt öreg, kimustrált Fiat Regatta gépkocsi-
val jártunk hivatali küldetésben. Vasárnap va-
lahol prédikáltam, Gyuri testvérem köszöntőt
mondott. Egyszer Budapesttől nem messzire,
Alsónémedi egyházközségben szolgáltam, az
istentisztelet végén Gyuri köszöntötte szép bi-
zonyságtételben a gyülekezetet. A helyi lelki-
pásztor meglepődve mondta: mi egy
lelkipásztort hívtunk, és íme, Isten kettőt kül-
dött… Hazafelé azt mondtam: Látod, Gyuri,
amit te mondasz, annak mindig nagyobb súlya
van annál, amit én mondok. Amit én prédiká-
lok, arra azt mondják: szép volt, de hát azért
fizetik, hogy szépen beszéljen. De a presbiter,
a gondnok nem kap fizetést a szolgálatáért, az
úrasztalánál mondott köszöntőért sem. A
munkahelyén pedig (főként 1989 előtt, az ate-
ista diktatúra idején) inkább megszólásnak, ha
vezető beosztásban volt, lefokozásnak tette ki
magát. De mégis megtette, nem fizetségért,
hanem Krisztus iránti hűségéből kifolyólag.
Bizony, így van, a lelkipásztor, ha „a lelkit ki-
teszi is”, azt mondhatják, ebből él. Egy hűsé-
ges, palástot nem viselő szolgatárs pedig
pusztán Istenben való hitéből, Ura iránti hála-
adásból fakadóan végzi szolgálatát.

Ez a szolgálat különösen a gályarab prédi-
kátorok korában erősödött fel. Amikor refor-
mátus gyülekezetek sokaságát fosztották meg
hű tanítóitól és lelkészeitől, bátor presbiterek
vették át az irányítást. És folyt az istentiszte-
let, a szolgálat tovább, Isten dicsőségére s a
hívők üdvösségére. Áldja meg Isten ezután is
a híven munkálkodó presbiterek, a tevékeny
presbitériumok szolgálatát az Ő dicsőségére,
Erdélyi Református Egyházunk, falvaink és
városaink hitbeli gyarapodására, üdvösségére,
egy jobb jövendő munkálására!

Az oldalt szerkeszti: 
Ötvös József lelkipásztor

500 éves a reformáció
Presbiter és presbitérium az erdélyi református egyházban

Dr. Bustya Dezsõ

Fotó: Székely Csilla Imola



Június végén indulhat 
az Első fizetés program

Június végéig életbe lép az Első fizetés program – jelentette be hétfőn
Răzvan Rotaru szociáldemokrata képviselő. A program a felsőfokú okta-
tási intézményben frissen diplomázott fiataloknak három évig havi 2 500
lejes bruttó jövedelmet garantál, ezenkívül a fiatal alkalmazott után fize-
tendő bérköltségek 50%-át megtéríti a munkáltatónak, ha ez utóbbi öt
évig alkalmazásában tartja a fiatalt.

A PSD Botoşani megyei képviselője sajtóközleményben tájékoztatott
arról, hogy a fiatalok alkalmazását bátorító intézkedéseket jogszabályba
foglalják, amelyet a munkaügyi minisztérium egy munkacsoportja dolgoz
ki. (Agerpres)

Az első negyedévben 
5,7 százalékkal nőtt a gazdaság

Az idei első negyedévben 5,7 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék
(GDP) a tavalyi azonos időszakhoz képest – közölte kedden az országos
statisztikai intézet.

A növekedés meghaladja az elemzői várakozásokat, amelyek 4,4 szá-
zalék körüli GDP-bővülést valószínűsítettek.

A statisztikai intézet gyorsjelentése szerint a szezonális és naptárha-
tással kiigazított éves növekedés 5,6 százalék volt.

Az első negyedéves GDP-növekedés a második legnagyobb az elmúlt
két évben, csak a tavalyi második negyedéves 6 százalékos GDP-bővülés
haladta meg a mostanit éves összevetésben.

Az idei első negyedévben a román GDP 1,7 százalékkal bővült a tava-
lyi utolsó negyedévhez mérten.

A jegybank igazgatótanácsa szerint az első negyedéves növekedés fő
hajtóereje továbbra is a belföldi fogyasztás, amit az adócsökkentések és
a már végrehajtott béremelések serkentenek. (MTI)
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Tegnap országszerte, így Ma-
rosvásárhelyen is folytatódott
a pénzügyminisztérium alá-
rendeltségébe tartozó intéz-
mények dolgozóinak munka-
beszüntetése. Az egységes
bértörvény általuk vélt igaz-
ságtalanságai ellen tilta-
kozva a hétfői 22 ezer után
tegnap mintegy 15 ezer adó-
hivatalnok lépett spontán
sztrájkba.

„Vannak emberek, akik továbbra
is utcára akarnak vonulni, kivonul-
tak, mások a holnapi találkozóra
várnak a pénzügyminiszterrel és a
kormányfővel. Túl nagy remények
nincsenek a kollégáink részéről,
mert igazából ők is elvesztették a
bizalmukat abban, hogy a politiku-
sok véghez is viszik, amit megígér-
tek” – nyilatkozta a Mediafax
hírügynökségnek Vasile Marica, a
közalkalmazotti Sed Lex szakszer-
vezeti szövetség elnöke.

Meglátása szerint csak úgy lehet
rendezni az alkalmazottak elégedet-
lenségeit, ha a kormány közbenjár
a parlamenti szakbizottságoknál.

A Sed Lex különben már eljutta-
tott a pénzügyminisztériumhoz egy
új bértáblát.

„Elküldtünk egy új bértáblát, ami
más nézőponton alapszik, más kri-
tériumok mentén áll össze, másként
láttatja a romániai adórendszerben
kifejtett munka fontosságát és ösz-
szetettségét” – mutatott rá Marica.

Hétfőn mintegy 1000 alkalma-
zott tüntetett a pénzügyminisztérium
székháza előtt, arra híva fel a figyel-
met, hogy a közalkalmazottak egy-
séges bérezését célzó törvény
tervezete elvesz az alkalmazottak fi-
zetéséből, nem veszi figyelembe a
szaktárcánál és az alárendeltségébe
tartozó intézményeknél kifejtett
munka összetettségét és fontosságát.
A Sed Lex közlése szerint országos
viszonylatban csaknem 22 000 alkal-
mazott szüntette be hétfőn a munkát,
tegnap mintegy 15 ezer adóhatósági
alkalmazott folytatta a sztrájkot.

Bogdan Stan, az Országos Adó-
és Pénzügyi Hivatal (ANAF) el-
nöke hétfőn a Mediafaxnak el-
mondta, a bérezési törvény
módosítását célzó javaslatokat be-
terjesztették a kormány elé.

„A szakszervezetek elégedetlen-
ségei a bérezési törvénnyel állnak
összefüggésben. Már tárgyaltam a
szakszervezeti vezetőkkel. Meghall-
gattam a követeléseiket. Benyújtot-
tam a módosítási javaslatokat,
amelyek az eltérések megszünteté-
sére és a 15 százalékos pótlék meg-
tartására vonatkoznak. Őszinte és
nyitott párbeszédben állunk. Arra
kérem őket, hogy vegyék fel a
munkát, és biztosítom őket arról,
hogy elnöki minőségemben meg-
teszem a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy elégedet-
lenségeiket meghallgassák, és
megtaláljuk a megoldásokat az in-

tézmény hatékony működésének
biztosítására” – nyilatkozta a Media-
faxnak az adóhatóság elnöke.
Júliusra jöhet az egységes 
bértörvény

Liviu Dragnea, a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) vezetője, a képvise-
lőház elnöke azt nyilatkozta hétfőn

az Olt megyei Cilieni-ben, hogy
minden esély meg van arra, hogy
július elsejéig elfogadják az egysé-
ges bértörvényt.

„Az egységes bértörvényt befe-
jezzük és elfogadjuk. A törvény ren-
det rak a fizetések között, és emeli a
béreket. Vannak, akik azt szeretnék,
hogy még ennél is nagyobb arányban
nőjön a bérük. Van, aki azt mondja,
hogy ugyan növelték az én fizetése-

met, de amannak miért növelték még
jobban? Nem egy egyszerű törvény,
de végigvisszük. Nem látom be,
miért ne sikerülne július elseje előtt
elfogadni a törvényt?” – mondta
Dragnea, akit az Agerpres hír-
ügynökség idézett. A szenátus jogi
bizottsága hétfőn kedvezően vélemé-
nyezte a közpénzből fizetett alkalma-
zottak egységes bértörvényének
tervezetét. (hírösszefoglaló)

Folytatódott az adóhivatalnokok tiltakozása

Egyelőre úgy tűnik, hogy sikerült elkerülniük
a „kiberkáoszt” az európai kormányoknak és
vállalatoknak, a helyzet stabilizálódni látszik
a hét végén mintegy 150 országon végig-
söprő WannaCry zsarolóvírusos kibertáma-
dás után – közölte az európai rendőrségi
együttműködési szervezet (Europol) hétfőn.

„A jelek szerint nem emelkedett az áldozatok
száma, a helyzet stabilnak tűnik Európában, ami si-
kert jelent” – mondta Jan Op Gen Oorth, a hágai szék-
helyű Europol egyik szóvivője. Hozzátette, úgy
látszik, hogy a hét végén sokan frissítették a számí-
tógépes biztonsági szoftvereiket.

A szervezet adatai szerint „példa nélküli módon”
világszerte több mint 200 ezer számítógépet fertőzött
meg a zsarolóvírus, amely autógyárak, kórházak, is-
kolák, boltok és vasúttársaságok informatikai rend-
szereit is megbénította.

„Kissé korai lenne még megmondani, hogy ki áll
a támadás mögött, de dolgozunk a kód feltörésén” –
jelentette ki a szóvivő.

A támadás nyomán emelkedett a kiberbiztonsággal
foglalkozó vállalatok tőzsdei részvényeinek az árfo-
lyama.

Arne Schoenbohm, a német szövetségi informati-
kai biztonsági hivatal (BSI) elnöke elmondta: a ko-
rábban ismertnél több német vállalatot érintett a
zsarolóvírus-támadás. Hozzátette: a kártevő újabb
változataira lehet számítani, az érintett vállalatokat
pedig sürgette, hogy a diszkrét csatornákon keresztül
vegyék fel a kapcsolatot a BSI-vel, telepítsék a Mic-
rosoft biztonsági frissítését és semmiképpen se fizes-
senek váltságdíjat a kiberbűnözőknek.

Nem indult újra a termelés hétfőn a Renault egyik
gyárában Franciaországban, miután a múlt hét végén
az autógyártó is áldozatul esett a WannaCry számító-
gépes zsarolóvírus támadásának – közölte a vállalat.

A brit állami egészségügyi szolgáltató, az NHS
arról számolt be, hogy a hét végi támadás által sújtott
47 kórház nagy része ismét működik, de hét egész-
ségügyi intézményben továbbra is gondok vannak az
informatikai rendszerrel, és ott továbbra is lemondják
a páciensek időpontjait.

Indiában készültségbe helyezték a hatóságokat,
mert szakértők becslései szerint a hét végi támadás
által érintett gépek 5 százaléka Indiában található.

A hétfői munkanap indulásával Japánt és Kínát is
elérte az a zsarolóvírus, amely a hét végén a világ
mintegy 150 országában okozott károkat; Kínában
több százezer gépbe férkőzött be a vírus, a szigetor-
szágban pedig mintegy 2000 számítógép fertőződött
meg a WannaCry nevű internetes kórokozóval.

A kínai állami média híradásai szerint csaknem 30
ezer szervezet több százezer számítógépét fertőzte
meg a vírus. A Hszinhua állami hírügynökség szerint
az egyetemeket és egyéb oktatási intézményeket érin-
tette a legsúlyosabban a támadás, mintegy 15 száza-
lékukat érte el az internetes fertőzés. De a WannaCry
nem kímélte a vasutat, a postai szolgáltatást, az egész-
ségügyet, irodákat, benzinkutakat sem.

Japánban és Dél-Koreában is azt állítják, hogy ide-
jében sikerült letölteni azokat a frissítéseket, amelyek
megakadályozták a vírus behatolását, a számítógépes
rendszerek nagy része ezért úszta meg a kibertáma-
dást.

Ausztráliában a vártnál sokkal kevesebb, mindösz-
sze három gép fertőződött meg, Új-Zélandról pedig
egyetlen esetet sem jelentettek a hétfői munkanap
kezdetén.

A zsarolóvírust szakemberek szerint az amerikai
Nemzetbiztonsági Ügynökségtől (NSA) lopták el,
más szoftverekkel együtt. A kártevő a Windows ope-
rációs rendszerek egyik sebezhetőségét használja ki.

A támadássorozatot úgynevezett ransomware ví-
russal követték el, amely láncfertőzést okozott az egy-
mással összeköttetésben lévő számítógépes
rendszerekben. A WannaCryként ismert zsarolóvírus
továbbfejlesztett változata terjedhetett szét, amelynek
készítői 300 vagy 600 dollárnak megfelelő összeget
próbálnak kicsikarni a felhasználóktól a bitcoin nevű
virtuális valutában, a rosszindulatú program által zá-
rolt adatok hozzáférhetővé tételéért.

A szervezett bűnözés ellen küzdő brit hatóság is
arra szólította fel a kibertámadás célpontjává vált szá-
mítógépek üzemeltetőit, hogy semmiképpen se fizes-
senek a zsarolóvírus terjesztőinek.

A négy éve alakult brit Országos Bűnüldözési
Ügynökség (National Crime Agency, NCA) rövid
Twitter-üzenetében közölte: fizetség esetén sem ga-
rantálja semmi, hogy a ransomware típusú vírussal
végrehajtott támadás elkövetői valóban elküldik a fel-
oldó kódot, amelyekkel ismét hozzáférhetővé válnak
a zárolt adatok.

Tom Bossert, Donald Trump elnök belbiztonsági
tanácsadója az ABC televíziónak nyilatkozva szö-
gezte le, hogy a pénteken kezdődött globális kibertá-
madásnak kollektív cselekvésre kell ösztönöznie az
informatikai és biztonságpolitikai szakembereket.
Bossert szerint a kibertámadás az Egyesült Államok-
ban viszonylag kevés kárt okozott, s a szövetségi kor-
mányzat számítógépes rendszerét nem érintette.
Néhány, elsősorban a nemzetközi piacon is jelen lévő
cég vált a számítógépes bűnözők áldozatává. Konkrét
példaként egyedül a FedEx globális szállítmányozási
vállalatot említette.

A hét végén 150 országon végigsöprő zsarolóvíru-
sos kibertámadás ébresztőül kell szolgáljon a kormá-
nyok számára – szögezte le a Microsoft, élesen
bírálva a kormányokat, amiért számítógépes kártevő-
ket halmoznak fel saját céljaikra.

„Ez a támadás újabb példával szolgál arra, miért
okoz akkora problémát a biztonsági rések kormányok
általi tartalékolása” – írta vasárnap egy blogbejegy-
zésében Brad Smith, az informatikai óriáscég elnöke
és jogi igazgatója.

A brit sajtó hétfőre kiderítette: a 22 éves Marcus
Hutchins brit informatikai szakértő volt az, aki a tá-
madás pénteki hullámának tetőzése után nem sokkal
megtalálta a megoldást a vírus terjedésének megállí-
tására. (MTI)

Az európai kormányoknak és vállalatoknak
sikerült elkerülniük a „kiberkáoszt” 

Szerkesztette: Benedek István

Fotó: Nagy Tibor
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Az alsóházi rájátszás 10. fordu-
lójában hazai pályán 2-0-s veresé-
get szenvedett az ASA a
Botoşani-tól hétfő este, így több
mint valószínű, hogy a bajnoki
évad végén kiesik az élvonalból.
Mindezt Ionel Ganea is elismerte a
mérkőzés utáni sajtótájékoztatón,
hiszen már ő sem bízik a bennma-
radásban. Nem csoda: a csapat,
amellett, hogy ismételten ered-
ménytelennek és gólképtelennek
bizonyult, újra nagyon gyengén ját-
szott – mi sem jelzi ezt jobban, mint
hogy a hazaiak első gólhelyzetét a
85. (!) percben jegyezhettük fel,
amikor Nicoliţă jobb oldali beadása
után Schieb fejelt kapura. Azt talán
mondanunk sem kell, hogy a gyen-
gécske próbálkozást az ellenfél ka-
pusa magabiztosan hárította...

Valójában volt még egy lehető-
sége a marosvásárhelyi csapatnak,
a 10. percben Nicoliţă jobb oldali
beívelését követően a lesen álló
Sin Cobrea fölött a hálóba emelte
– a játékvezető természetesen nem
érvényesítette a találatot. A 26.
percben a botoşani-iak szereztek
gólt lesgyanús helyzetből M.
Roman révén, majd a 38. percben
szintén ő növelte kettőre csapata
előnyét, miután egy testcsellel be-
csapta Tudosét, majd a tehetetlen
Pap mellett a hálóba gurította a
labdát. A második félidőben szin-
tén Pap jeleskedett a hazaiak részé-
ről, aki Golofca (62.), Popovici
(68.) és Roman (71.) előtt is pará-
dézott, míg a hazai játékosok sorra
eladták a kapu előtt a labdát, így
esélyt adtak ellenfelüknek a gyors
ellentámadásokra. 

Az ASA hétfő este is gólképte-
len maradt, így folytatódott a hetek
óta tartó sorozat. Helyzetek, ka-
pura lövések nélkül azonban nincs
találat, anélkül nincsenek pontok,
győzelem sincs. Sajnos, ezt jó né-
hányszor megtapasztalhatták már
az ASA szurkolói ebben a bajnoki
idényben.

Ami az edzőt, Ionel Ganeát il-
leti, a sajtótájékoztatón a Népúj-
ságnak arra a kérdésére, hogy
maradna-e Vásárhelyen, hogy a 2.
ligában is felkészítse a csapatot,
ugyanakkor versenyképes együt-
test kialakítson, így válaszolt: „Ha
a vezetőség is akarja, hogy tovább
dolgozzam az ASA-nál, én marad-
nék, nincs semmi kifogásom. Új,
ütőképes csapatot kell kialakítani,
amellyel minél hamarabb vissza
kell majd jutni az élvonalba”.

Ez viszont persze már nem csak
rajta áll. (C. A.)

A felnőttbajnokság lejárt ugyan,
a Marosvásárhelyi CSU Medicina
női röplabdacsapata keretének a
több mint fele azonban az ifjúsági
bajnokságban folytatja, amely a
tavaly megnyerte az országos baj-
nokságot, és ma is ezt célozza, hi-
szen ezúttal a csapat tagjainak
zöme a felnőtt élvonalban is meg-
edződött.

Bokor István edző olyan játé-
kosokra számíthat, mint Varga
Eliza, Alexandra Cauc, Loredana
Dobriceanu, Alexandra Babaş
vagy Laura Molnar. Valameny-
nyien rengeteg tapasztalatot gyűj-
töttek az élvonalban, többen
kezdőemberek voltak a csapatban,
és most Temesváron, a döntő tor-
nán kell bizonyítsák, hogy ismét a
legjobbak.

Eddig minden az elvárások sze-
rint alakult, a selejtező csoport
megnyerése után Marosvásárhe-
lyen rendezték az egyik elődöntő

csoportot, és a Medicina mellett
működő kiválósági központ együt-
tese egyetlen játszmát sem veszített
a Brassói Juvenil, a Karácsonkői
Unic, a Kolozsvári Sportlíceum
vagy a CNMB Râmnicu Vâlcea
ellen. Csoportgyőztesként a maros-
vásárhelyi együttes közvetlenül be-
jutott a hatos döntőbe, majd, miután
lejátszották az elődöntők második
fázisát is a maradék helyekért, ki-
alakult az ellenfelek névsora is.

A döntő torna megrendezésének
jogát a Temesvári Agroland kapta,
amely a marosvásárhelyi csapat
legerősebb és legveszélyesebb el-
lenfele is egyben. A temesvári csa-
pat éppen a napokban harcolta ki a
feljutást a felnőttélvonalba, gyakor-
latilag ugyanazzal a kerettel, így
nem csak a hazai pálya előnye miatt
képeznek majd kemény diót. A
többi részt vevő csapat: Bukarest
CTF Mihai I, Bukaresti CSM, Lu-
gosi CSM, Bukaresti Dinamo. A
döntő torna mérkőzéseit május 24–
28-a között rendezik.

A bajnoki cím megvédése 
a cél

Röviden
* Minimális a valószínűsége annak, hogy a Nemzetközi Sportdöntő-

bíróság a FCSB-t nyilvánítsa a labdarúgó 1. liga bajnokának, véli a
pontvadászatot szervező Hivatásos Labdarúgóliga főtitkára. Justin Şte-
fan szerint korábban három alkalommal is a mostani eljáráshoz hason-
lóan hoztak döntést, egyszer a 3. ligában, egyszer a 2.-ban és egyszer
az 1. liga alsóházában. Valamennyi esetben pontegyenlőség alakult ki,
és a csapatok egymás elleni, rájátszásbéli eredményeit vették alapul a
rangsorolásban. Ennek megfelelően a Viitorult nyilvánították bajnok-
nak, viszont ha az alapszakaszra is tekintettel lennének, már a főváro-
siaknak állna a zászló. Ezért döntöttek úgy a bukarestiek, hogy a
lausanne-i székhelyű intézménynél próbálnak javukra szóló ítéletet ki-
csikarni.

* Hat-hét idegenlégióst igazolt a Kolozsvári CFR az idényszünetben,
jelentette be az 1. ligás futballklub vezetőedzője. Vasile Miriuţă biztosra
veszi, hogy május 26-án beszüntetik a csődeljárást, és a következő
idényben a bajnoki címért szállnak majd küzdelembe. 

* Nicolae Dică ülhet le a FCSB kispadjára, az arab világba távozó La-
urenţiu Reghecampf helyére. A fővárosi klub tulajdonosa, George Becali
tényként jelentette be a váltást, a kiszemelt szakvezető jelenlegi munkaa-
dója, a 3. ligás SCM Piteşti azonban jelezte, hogy Dică csak azután tá-
vozhat, miután megállapodtak szerződése felbontásának körülményeiről
– egyezménye ugyanis további egy évig még az Argeş megyei klubhoz
kötné.

* Devis Mangia lesz az USK Craiova 1. ligás labdarúgócsapat edzője
– erről az olasz sajtóban jelent meg értesülés. Mangia segítője a korábbi
válogatott játékos, Paul Codrea lehet majd.

* Kettős győzelemmel az MTK nyerte a magyar női labdarúgó-bajnok-
ság döntőjét. A Hungária körútiak egyaránt 1-0-ra múlták felül a Ferenc-
várost az idegenbeli, majd a hazai pályás mérkőzésen is.

* A Besztercei CSM a SCM Craiovával, a Bukaresti CSM a CSM
Unirea Sloboziával játszik a női kézilabda-Románia-kupa elődöntőjé-
ben. A sorsolást tegnap rendezték a sportági szövetség fővárosi székhe-
lyén.

A portugál és a spanyol labdarúgó-válogatott is
részt vesz a 2019-es Copa Americán az egyik tekin-
télyes brazil sportlap értesülése szerint.

A dél-amerikai és a brazil szövetség vezetői ki-
használták a bahreini Manamában ezen a héten zajló
FIFA-kongresszust, és tárgyalásokat folytattak né-
hány csapat meghívásáról. Ennek eredményeképpen
a két év múlva sorra kerülő tornán a tíz dél-amerikai
válogatott mellett Portugália, Spanyolország, Kína,
Japán, Mexikó és az Egyesült Államok csapata is
szerepelhet. Jelezte indulási szándékát Ausztrália és
Dél-Korea is – írja a GloboEsporte.com.

A lap beszámolója szerint Ázsiából anyagi, Eu-
rópából sportszakmai, Észak-Amerikából pedig po-
litikai okok miatt hívnak csapatokat. A szervezők
álma, hogy Cristiano Ronaldo, Neymar, Suárez,
Messi, Iniesta és James Rodriguez is pályára lépjen
a tornán, ennek a hat futballistának csak az Instag-
ramon 315 millió követője van.

A 2019-es Copa Americát hét brazil város nyolc
stadionjában rendezik. Ez lesz az utolsó torna, ame-
lyet páratlan évben tartanak, 2020-tól négyévente,
mindig az Európa-bajnokság évében játszanak majd.

A kontinentális szövetségnek (CONMEBOL) az
április végén Chilében rendezett közgyűlésén a veze-
tőség egyetértett abban, hogy a Copa America részt-
vevőinek ideális száma az eddigi 12 helyett 16 lenne
a brazíliai tornán.

Copa America: Európai csapatok is 
szerepelhetnek a 2019-es tornán

A szervezők álma, hogy Cristiano Ronaldo (b) és Lionel Messi válogatott
színekben is összemérje erejét

A másodosztályba tart a csapat – képünk egy korábbi mérkőzésen készült. 
Fotó: Nagy Tibor

Ősztől szombatonként 11 órától játszik majd
az ASA

Fülöp Lórinak külön szurkolótábora volt
A Botoşani FC együttesében, a második játékrész vége felé, a

81. percben pályára lépett a 20 éves, sáromberki Fülöp Loránd,
az együttes volt gólgyárosának, jelenleg a magyar élvonalban sze-
replő Diósgyőri VTK együttesében játszó Fülöp Istvánnak az
öccse. Mint ismeretes, Lóri a Marosszentgyörgyi Kinder egyik
legtehetségesebb játékosa volt Pop Lupu Coriolan 1997-es évjá-
ratú korcsoportjában, mint középpályás, csatár, ahová 10 éves
kora óta járt, aztán a Kolozsvári Ardealul csapatánál is játszott,
majd az ASA egyik korosztályos alakulatánál szerepelt, ahonnan
a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK együtteséhez került a 3. ligába –
onnan igazolta le a moldvai klub. Lórinak szülei és barátai is
szurkoltak ezen a találkozón.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás, 10. forduló: Marosvásár-

helyi ASA – FC Botoşani 0-2 (0-0)
Marosvásárhely, Trans-Sil stadion. Vezette: Sebastian Colţescu

– középen; Gheorghe Sebastian Eugen, Neacşu George Florin –
partjelzők; Rusandu Lucian Claudiu – tartalék. Ellenőr: Iulius
Nemţanu, Toma Ioan Costin.

Gólszerző: Mihai Roman (26. és 38.).
Sárga lap: Gorobsov (44.), C. Rus (50.) illetve Unguruşan (45.)

és Tincu (63.).
ASA: Pap – Velayos, M. Constantin, Tudose, Mendy – Petra,

Gorobsov, Ferfelea (73. Balgiu) – Nicoliţă, C. Rus (54. R. Stoica),
Sin (61. Schieb).

FC Botoşani: Cobrea – Unguruşan, Miron, Tincu, Popovici –
Cucu, Vasvari – Golofca (90. Moruţan), Kuku (71. Herghelegiu),
M. Roman (81. Fülöp Loránd).

Az alsóházi rájátszás további, vasárnapi és hétfői eredményei:
Temesvári Poli ACS – Jászvásári CSM Politehnica 1-1, Zsilvá-
sárhelyi Pandurii – Concordia Chiajna 3-2.

Eredmény a 11. fordulóból: Concordia Chiajna – Temesvári
Poli ACS 3-1.

Alsóházi ranglista
1. Jászvásár 10 5 5 0 12-3 35
2. Medgyes 10 3 5 2 12-8 34
3. Botoşani 10 3 5 2 12-7 30
4. Voluntari 10 4 3 3 13-14 30
5. Poli ACS 11 4 4 3 11-10 23
6. Chiajna 11 2 4 5 11-14 23
7. Pandurii 10 2 4 4 9-16 20
8. ASA 10 1 4 5 3-11 13

Bálint Zsombor

Az MTK játékosai ünneplik győzelmüket a JET-SOL Liga női labdarúgó NB I döntőjében játszott
MTK – Ferencváros mérkőzés végén a budapesti Hidegkuti Nándor Stadionban 2017. május
15-én. Az MTK története hetedik bajnoki címét szerezte meg. MTI Fotó: Illyés Tibor



Péntek, május 19.
Marosvásárhelyi vár Avram Iancu u. 2.
Kiállításmegnyitó: Múzeumi kincsek
16.00 A Maros Megyei Múzeum várbeli kiál-
lítóterme, emelet

Kultúrpalota Győzelem tér 1.
Előadás:
18.00: Nagyterem
Múzeumok éjszakája megnyitó: Tango
Noche
András Lóránt Társulat, Koszorus Krisztina
Koszika, Tiberius Sextet, Visual: Ádám 
István.

Természettudományi Múzeum Horea utca.
24.
Kiállításmegnyitó:
12.00 Időszakos kiállítás: Francia divat
kicsiben
A kiállítás a Prahovai Történeti és Régészeti
Múzeum játékbaba-gyűjteményének leg-
szebb darabjain keresztül egy képzeletbeli
utazásra hívja a látogatókat, bemutatva a pá-
rizsi divat történetét. 

PETRY Látványműhely és Múzeum
Rákóczi lépcső 1.
8.00–19.00 Local Farmers’ Market – Buy
fresh, buy local

Arta/Művész mozi
Rózsák tere 35-37.
19.00 Film: Toivon tuolla puolen / The
Other Side of Hope
finn, német, 2017, 98’
dráma, fantasy
az Európai Filmek Fesztiválja keretében

Bernády Ház
Horea u. 6.
Sajgó Ilona textil- és festménykiállítása
9.00–18.00
44 éve a képzőművészet varázslatában. 
A kiállítás 44 alkotást mutat be, 16 művészi
faliszőnyeget és 28 festményt a gyergyóal-
falvi születésű művésznő életművéből.
Kiállítás: Kralovánszky Balázs fotókiállí-
tása: Izlandi varázs
9.00–18.00
Kralovánszky Balázs Torontóban élő és al-
kotó fotóművész. Képein a szigetország külön-
leges tájait, természeti szépségeit mutatja be.

Szombat, május 20.
Közigazgatási Palota 
Győzelem tér 2.
Toronylátogatás
Fényképkiállítás: Marosvásárhely a XX.
század elején 
11.00–02.00
Belépés csoportosan, legtöbb 30 személy, 30
percenként. Utolsó látogató záróra előtt 30
perccel. 
11.00–15.00 Classic Car Club Marosvásár-
hely: veterán járművek

Kultúrpalota
Győzelem tér 1. 
Turista a saját városomban – idegenveze-
tés a Kultúrpalotában
12.00 – román nyelvű idegenvezetés
12.00 – magyar nyelvű idegenvezetés
13.00 – román nyelvű idegenvezetés
13.00 – magyar nyelvű idegenvezetés
* Belépés: Múzeumok éjszakája 2017 karsza-
laggal. Kérjük, jelentkezési szándékát e-mail-
en küldje el a lorantszanto@yahoo.com
e-mail-címre vagy hívja a 0723-574-273 te-
lefonszámot.  Idegenvezetők: Szántó Lóránt
és Győri Tímea

Vetélkedő: CoolTour
12.00–17.00: Kultúrpalota előcsarnoka
A vetélkedő során (újra)felfedezheti a Kul-
túrpalota szépségeit és titkait, csapatban vagy
egyénileg is. 

Múzeumpedagógiai műhely: A múzeum
felfedezése puzzle segítségével
11.00–02.00: III. emelet
A Szépművészeti Múzeum puzzle-műhelyek
révén szeretné közelebb vinni a látogatókat a
műalkotások megértéséhez. A korcsoportok
és nehézségi fokok szerint megoszló puzzle-
ek a múzeum két galériájában kiállított leg-
jelentősebb műalkotások reprodukciói.
Ajánlott korosztály: 6 éves kor felett.

Múzeumpedagógiai műhely: üvegfestés
11.00–16.00: Kisterem
Az üvegfestő műhely a gyerekek türelmét és
kreativitását teszi próbára. A résztvevők re-
konstruálható képi modellek közül válogat-
hatnak, de szabadon is engedhetik majd
fantáziájukat, a palota üvegablakaihoz ha-
sonló kompozíciókat hozva létre.
Ajánlott korosztály: 5 éves kor felett.

Arcfestés
11.00–16.00: Kisterem
A gyerekek különféle szerepeket játszhatnak
el az arcfestés segítségével – kedvenc állatai-
kat, mesebeli figurákat vagy kedvenc hősei-
ket. A szervezők fantáziája és művészi
képességei segítséget nyújt a gyerekek kíván-
ságai teljesítésében (az arcfestés során bőrba-
rát festékanyagokat használunk, amelyek
nem jelentenek veszélyt egészségükre).
Ajánlott korosztály: 4 éves kor felett.

Múzeumpedagógiai műhely: agyagmodel-
lezés
11.00–16.00: Kisterem
A műhely a gyerekek kreativitásának fejlesz-
tésére és játékra is lehetőséget kínál, szaba-
don választott témában.
Ajánlott korosztály: 4 éves kor felett.

Múzeumpedagógiai műhely: maszkok
11.00–16.00: Kisterem
A kollázsműhelyen a gyerekek adott téma
alapján állatalakokat ragasztanak. A műhely
révén fejleszthetik motorikus készségüket és
kreativitásukat.
Ajánlott korosztály: 8 éves kor felett.

Zenés-verses pillanatok
16.00: Modern Román Művészeti Galéria,
jobb szárny, III. emelet
A Marosvásárhelyi Művészeti Líceum és a
Neumarkt Events szervezésében. 

Zenés-verses pillanatok
17.00: Klasszikus Magyar Művészeti Galé-
ria, bal szárny, III. emelet
A Marosvásárhelyi Művészeti Líceum és a
Neumarkt Events szervezésében. 

Előadás: Improvizációs bajnokság a mú-
zeumban.
18.00: Modern Román Művészeti Galéria,
jobb szárny, III. emelet
Az előadás már 2009-től szerepel a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház repertoárján, azóta
több mint százszor előadták és még soha sem
volt két egyforma előadás. 
Akik játsszák: Rareş Budileanu, Csaba Ciu-
gulitu, Mihai Crăciun, Costin Gavază, Ion
Vântu, Zeno Apostolache, Cristian Iorga. 

Időszakos kiállítás: Árkádia színei – Re-
mekművek a budapesti Szépművészeti Mú-
zeum Zichy gyűjteményéből
10.00–02.00: jobb szárny, II. emelet
A kiállítás egy egészen különleges atmoszfé-
rájú világba kalauzolja a nézőt, bepillantást
engedve a magyar arisztokrácia egyik 
meghatározó családjának műgyűjtési szoká-
saiba. Gróf Zichy Edmund és Zichy Jenő, apa
és fia jelentős műgyűjteményt hoztak létre,
mely egykor Bécs és Budapest művészetra-
jongó közönségét egyaránt elbűvölte. Gyűj-
teményük egy része a budapesti
Szépművészeti Múzeum képzőművészeti
kollekcióját gazdagítja. A kiállítás ebből az

anyagból nyújt válogatást, felölelve az euró-
pai mesterek 17–18. századi festményeit, mű-
fajilag is igen összetett képet nyújtva.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK:
Tükörterem – jobb szárny, I. emelet
Szecessziós kiállítás, Bernády- és Dandea-
emlékszoba – jobb szárny, I. emelet
Modern Román Művészeti Galéria
11.00–02.00: jobb szárny, III. emelet
A Modern Román Művészeti Galéria 120, a
múzeum anyagából kiválogatott festészeti és
szobrászati alkotást foglal magába. Ezek át-
tekintést nyújtanak a hazai modern festészet
és szobrászat fejlődéséről és összecsengései-
ről az európai művészeti törekvésekkel.

Klasszikus Magyar Művészeti Galéria
11.00–02.00: bal szárny, III. emelet       
A Fények és árnyak – Festészeti irányzatok a
magyar képzőművészetben 1810–1920 között
kiállítás a régi képtár eredeti darabjait és né-
hány később begyűjtött műalkotást mutat be,
vázolva a magyar művészet arculatát egy év-
századra kiterjedően.

David Elisabeta és Gheorghe Galéria
11.00–02.00: jobb szárny, II. emelet
A David Elisabeta és Gheorghe Galéria jelen-
tős része a műgyűjtő család adományaiból
származik, amelyet három ízben ajánlottak
fel a múzeum számára: 1984-ben, 2006-ban
és 2007-ben. A tárlat tisztelgés a romániai
kulturális központokban dolgozó művészek
előtt: számos neves romániai kortárs festő-
művész értékes munkáját tárja a látogatók
elé.

Vlasiu Ion Művészeti Galéria
11.00–02.00: jobb szárny, III. emelet
A Vlasiu Ion Galéria új helyszínen mutatja be
a művész 50 festészeti és szobrászati alkotá-
sát, azon munkák reprezentatív válogatását,
amelyeket a szobrász, festőművész és író Ion
Vlasiu adományozott a Művészeti Múzeum-
nak. A galéria az alkotó műhelyének hangu-
latát idézi, így a tárlatot a művész kiállított
műalkotásain túl személyes tárgyai egészí-
tik ki. 

Dósa Géza Művészeti Galéria
11.00–02.00: jobb szárny, II. emelet
A Dósa Géza galéria több mint 30 alkotást 
foglal magában. Az újonnan kialakított helyi-
ség speciálisan felszerelt, színvilágban és el-
rendezésben korszerű, sajátos jellegét a
többségben lévő grafikák kölcsönzik. Ezek az
alkotások műtárgyvásárlásból és adományok-
ból származnak. Dósa Géza a korán elhunyt
marosvásárhelyi művészek sorába tartozik,
biográfiája egy viharos sorsú, virágkorában
kettétört életutat tár elénk. De rövidre sza-
bott, 25 évnyi életideje alatt sikerült kibon-
takoztatnia igazi tehetségének java részét.
Tanúbizonyságok erre a korszak modern mű-
vészeti törekvéseivel összhangban lévő ta-
nulmányai, vázlatai, kompozíciói, valamint a
ceruzával, tussal, lavírozva vagy olajjal készült
alkotásai.

Marosvásárhelyi vár
Avram Iancu u. 2.
Kiállítás: Múzeumi kincsek
11.00–02.00 A Maros Megyei Múzeum vár-
beli kiállítóterme, emelet

Orosz Endre régészeti gyűjtemény
11.00–02.00 A Maros Megyei Múzeum vár-
beli kiállítóterme

Vetélkedő: Orosz Endre-gyűjtemény –
kvízjáték
11.00–01.00 A Maros Megyei Múzeum vár-
beli kiállítóterme
Sorsolás 1.30-kor.

Múzeumpedagógiai műhely: régészeti ása-
tás gyerekeknek
11.00–16.00 A Maros Megyei Múzeum vár-
beli kiállítóterme
Jelentkezés: coralia.crisan@gmail.com

Múzeumpedagógiai műhely: Ludus puerorum
11.00–17.00: Maros Megyei Múzeum várbeli
kiállítóterme
A tevékenység célja bemutatni a római kori
neveléshez és gyerekkorhoz kapcsolódó ér-
dekességeket. A tematikus, interaktív műhe-
lyeket és múzeumpedagógiai tevékenysé-
geket hasznos információkat tartalmazó 
poszterek egészítik ki. A fő hangsúly a római
kori nevelés és a gyerekkor mindennapjainak
bemutatására esik: a gyerekkorhoz kapcsol-
ható tárgyak és ezek jelentése, az iskolához
kötődő tevékenységek, valamint a tanulás és
az új ismeretek elsajátításának módozatai. A
látogatók közvetlenül részt vehetnek az egyes
tevékenységekben, ahova sok szeretettel vár-
ják a gyerekeket és a felnőtteket is. 

Idegenvezetés: Lépésről lépésre a várban
13.00, 15.00 magyar és román nyelvű idegen-
vezetés
A várat önkéntesek, az Elektromaros Techno-
lógiai Líceum diákjai mutatják be a Maros
Megyei Múzeum régész kollégáinak segítsé-
gével. 
Indulás a múzeum várbeli épülete elől. 
Időtartam: 45 perc

Kiállítás: Fotók a feledés határáról
11.00–02.00: Szűcsök bástyája, II. emelet
Both Gyula fotóművész egyéni kiállítása.

Kiállítás: Vásárhely az én városom
11.00–02.00: Szűcsök bástyája, I. emelet
A Marx József Fotóklub kiállítása. 

Vetítés 
21.00–24.00: a Szűcsök bástyájának a falára.
Válogatás a Marx József Fotóklub tagjainak
a munkáiból.

Verseny: A vár legjobb íjásza
9.00–16.00: a Vártemplom és a Szűcsök bás-
tyája közötti téren
A szabadtéri rendezvény történelmi jellegű.
A résztvevőknek lehetőségük lesz célba lőni
egy ügyességi próba keretén belül, melyben
egyénileg lehet versenyezni. Feliratkozni a sa-
lamoncsongor@gmail.com  e-mail címen lehet.

Múzeumpedagógiai műhely: nyílröptetés
9.00–16.00: a Vártemplom és a Szűcsök bás-
tyája közötti téren
A várlátogató fiatalok és felnőttek kipróbál-
hatják a nyílröptetést a vár udvarán.

Múzeumpedagógiai műhely
9.00–16.00: a Vártemplom és a Szűcsök bás-
tyája közötti téren
A kézművessarokban a gyerekek bőr éksze-
reket és karkötőket, bábot készíthetnek, ne-
mezelhetnek és népi motívumokat
színezhetnek.

Múzeumpedagógiai műhely: BoniKrea –
horgolt ékszerek és arcfestés
9.00–16.00: a Vártemplom és a Szűcsök bás-
tyája közötti téren

Néprajzi és Népművészeti Múzeum
Rózsák tere 11.
Kiállítás: Anna. Asszonysors a XX. század-
ban
11.00–02.00: bejárat a belső udvarról
A kiállítás megálmodói nem a néprajzi kiál-
lítások szokásos sorsfordulóihoz ragaszkod-
tak, hanem inkább az emberi élet egyes
pontjaihoz, a történelem egyes szakaszaira
egyetlen személy – Anna szemszögén keresz-
tül nyitnak rálátást. Nem válaszokat kínál a
tárlat, hanem kérdésekre ösztönöz. Merre
menjek, hova tovább, mi lesz velem? To-
vábbá döntést követő kérdéseket: merre 
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mentem, miért ezt választottam, mi lett belő-
lem? Miért vagyok az, ami vagyok, és miért
történt mindez velem?
A kiállítások a koncertek idején nem látogat-
hatók. Megértésüket köszönjük.

Improvizációs műhely
11.30: földszint
Az 50 perces műhelymunkában improvizá-
ciós játékok révén fantáziájukat, kommuni-
kációs készségüket fejleszthetik az
érdeklődők. A foglalkozás 12 év felettieknek
szól.

Kiállítás: Kortárs ikonográfia 
A kiállításon Bogătean Călin ikonfestő mű-
vész és oktató, valamint Baciu Elena Ecaterin
művész, diák a marosvásárhelyi Népművé-
szeti Iskola ikonográfia szakkörének II. éves
diákja munkáit láthatják.

Múzeumpedagógiai műhely: Ikonográfia
és ikonfestészet
13.00–16.00: földszint
Bogătean Călin, Raluca és Roxana segítsé-
gével eredeti mikolai ikonfestészeti techni-
kákat sajátíthatnak el. Részvételi szándékukat,
kérjük, előzőleg jelezzék: 0265/250-169, 
muzeuetnomures@yahoo.com 

Múzeumpedagógiai műhely: Hagyomá-
nyos román parasztházak – Amintiri în mi-
niatura
13.00–16.00: földszint
A műhely során újrahasznosítható anyagok-
ból házikókat, templomot, kolostort készít-
hetnek a résztvevők Bucin Daniel kézműves
vezetésével. 
Részvételi szándékukat, kérjük, előzőleg je-
lezzék: 0265/250-169, e-mail: muzeuetnomu-
res@yahoo.com 

Koncert: Coronița énekegyüttes
20.00: belső udvar
Népdal- és könnyűzene-összeállítások.

Koncert: New Landscapes
22.00: belső udvar
Galea Ana Maria – ének, Csikos Daniel –
zongora, díszmeghívott: Negrescu Pedro.

Kiállítás: Maros megyei vásárok és falvak
világa
11.00–02.00: emelet
A kiállítás célja, hogy a 20. század elejétől
napjainkig a falu és a város, valamint a
megye egyes néprajzi tájegységeinek lakói
között a vásárok és a piacok révén létrejött
kulturális és gazdasági cserét szemléltesse,
bemutassa. A kiállítás a Román Nemzeti Kul-
turális Alap által támogatott A hagyományos
vásár – a javak és kultúra cseréjének hely-
színe című projekt keretén belül valósult meg.
A kiállítások a koncertek idején nem látogat-
hatók. Megértésüket köszönjük.

Kiállítás: Hagyományos Küküllő menti
szobabelsők
11.00–02.00: földszint
Az időszakos kiállítás két paraszti enteriőrt
mutat be: egy hagyományos román és egy
magyar (székely) helyiséget. Mindkét helyi-
ség a tiszta szobák szerkezetét, valamint a 
tárgyhasználatot szemlélteti. A tárlat visele-
tek, textíliák, ikonok, fényképek és díszítő-
kerámiák szobákban elfoglalt helyét és
sajátosságait ragadja meg.
A kiállítások a koncertek idején nem látogat-
hatók. Megértésüket köszönjük.

Természetrajzi Múzeum
Horea u. 24.
Időszakos kiállítás: Francia divat
11.00–02.00: főépület
A kiállítás a Prahovai Történeti és Régészeti
Múzeum játékbaba-gyűjteményén keresztül
mutatja be a francia divat történetét. 
„A Próbababa-babák egy látványos doku-
mentumanyag, amely kronológiailag és min-
den részletében ismerteti, hogyan lett
Franciaország az elegancia és a kifinomult öl-
tözködés első számú futára, iránymutatóul és
inspirációul Európa és Amerika számára” –
értékelte Marinela Peneș, a prahovai múzeum
igazgatója.

Minikiállítás: A májusi hónap kiállítottja
11.00–02.00: főépület
A hónap kiállítottja című projekt célja, hogy
kiemelje és felhívja a figyelmet a múzeum

gyűjteményére, olyan darabokra is, amelyek
nem képezik állandó kiállítások anyagát. 

A Természettudományi Múzeum alapkiál-
lítása
11.00–02.00: főépület
A kiállítás a következő témákat tárja a láto-
gatók elé: altalajkincsek (kőzetek és ásvá-
nyok), őslénytan, Maros megye növény- és
állatvilága, természet és környezetvédelem.
A tárlaton a múzeum egy kiemelt darabját, a
világ egyik legszebb szarvastrófeáját csodál-
hatják meg a látogatók. A nagyméretű dio-
ráma négy évszak négy életterét mutatja be.

Múzeumpedagógiai műhely: A játékbabák
világa
13.00–17.00: melléképület
Babák és babaruhák készítése különböző alap-
anyagokból. Vetítés: A játékbabák világa.
Mottó: Hozd magaddal a Barbie babád, és
készítsünk neki együtt új ruhát!
Ajánlott korcsoport: 4–11 év.

A Képzőművészek Szövetségének Galé-
riája – Kultúrpalota
Győzelem tér 1.
Simion Moldovan grafikai kiállítás: Égett
árnyék (Umbră arsă)
20.00–24.00
Simion Moldovan művész víziója egyaránt
érdekes és zavaró. Folyamatos ellentéteket
állít és változatos megközelítéseket alkalmaz.
Egy hirtelen mozdulat a valóságtól a fikció
felé, a figuratívtól a nonfiguratívig és for-
dítva. Művészete nem egy kényelmes művé-
szet, felháborít, diszkomfortérzést okoz
mindazért, hogy a tudat feszült állapota a go-
noszt felismerje. 

Maros Művészegyüttes
1848. út 47.
Népviselet-kiállítás
18.00–02.00: előcsarnok
Kiállításmegnyitó: 18.30-tól.
Ízelítő az erdélyi népviseletek sokaságából:
magyar, román, szász és cigány népviseletek
egyaránt megtekinthetők. A kiállításon meg-
figyelhetők a különbségek és hasonlóságok
Erdély különböző tájegységeinek női és fér-
fiviseleteiben.

Néptáncműhely 
19.00–20.00 Néptánc és népi játékok a Maros
Művészegyüttes és a Napsugár néptánccso-
port táncosaival.

Állatkert
Somostető, Nyár u. 57.
Állatkert-látogatás
11.00–23.00
Belépés karkötővel, de csak szombaton, 20-
án. Az állatkertben karkötők vásárlására csak
19.00 óra után nyílik lehetőség.

A szuperhősök nagy találkozója
20.00: galléros pávián kifutó
Pókember-kiképző
12 év feletti gyerekeknek ajánlott program.

20.00: szibériai tigris kifutó
Az én erőm vs. a te erőd
12 év feletti gyerekeknek ajánlott program.

22.00: mosómedve-kifutó
Utazás Batmobillal
12 év alatti gyerekeknek ajánlott program

22.00: elefántház
Edzés az elefánttal
12 év feletti gyerekeknek ajánlott program

Teleki-Bolyai Könyvtár
Bolyai u. 17.

Piranesi-metszetkiállítás
10.00–02.00: nagyterem
Gianbattista Piranesi (1720–1778) a 18. szá-
zadi Itália egyik legjelentősebb rézmetsző
mestere és rajzművésze volt. Gazdag hagya-
tékában számos metszet mutatja be az antik
Róma nagyságát, Pompeji romjait, korának
épületeit. Emellett Piranesit a legjelentősebb
veduta- (városkép-) készítő művészként
szokták emlegetni. Egyedülálló képi világá-
nak monumentalitása, illúziókeltési techni-
kája. A kiállítás a Teleki Tékában található
gazdag gyűjtemény rövid időre való köz-
szemlére tételével nyújt betekintést a nép-
szerű művész munkásságába.

Piranesi-reprókiállítás és kisfilmvetítés Pi-
ranesi művészetéről.
10.00–02.00: emeleti folyosó

Időszakos kiállítás: Femina Semper. Női
szerepek.
18.00–02.00
A nőtörténeti kiállítás a Teleki-Bolyai Könyv-
tárban fellelhető könyvek közül válogat,
szemlélteti a történelem során a családban,
társadalomban, oktatásban bekövetkezett vál-
tozásokat a női szerepeket illetően, példaként
olyan nőket mutat be, akik beírták magukat a
társadalomtörténetbe.

Régi könyves állandó kiállítás
18.00–02.00: Téka-nagyterem

Bolyai-múzeum-kiállítás
18.00–02.00: földszint

Múzeumpedagógiai műhey
11.00–13.00 és 16.00–18.00
Linómetszés (kisebb korosztály esetében
csak szülői segítséggel kivitelezhető).

Petry Múzeum és Látványműhely
Rákóczi lépcső 1. 
Interaktív foglalkozás a látványműhely-
ben: A hentesmesterség titkai
10.00–12.00 
Legyél te is hentes, készíts kolbászt Laci hen-
tesmesterrel!

Kiállítás és idegenvezetés: A mészároscéh
múltja és jelene
11.00–18.00

Bernády Ház
Horea u. 6.
Sajgó Ilona textil- és festménykiállítása
18.00–02.00
44 éve a képzőművészet varázslatában. A
kiállítás 44 alkotást mutat be, 16 művészi fa-
liszőnyeget és 28 festményt a gyergyóalfalvi
születésű művésznő életművéből.

Kiállítás: Kralovánszky Balázs fotókiállí-
tása: Izlandi varázs
18.00–02.00
Kralovánszky Balázs Torontóban élő és al-
kotó fotóművész. Képein a szigetország kü-
lönleges tájait, természeti szépségeit mutatja
be.

Bolyai téri unitárius templom
Bolyai u. 13.
Kiállítás: Tóth Csaba egyéni fotókiállítása
9.00–20.00: Derzsi János terem
Tóth Csaba Marosvásárhelyen született. Ked-
velt témái a sport, természet és tájképek 
fényképezése. Jelenleg a Maros Kosárlabda-
klub és a Hahota Színtársulat hivatalos fény-
képésze. 2017-ben megszerezte a
Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség elis-
merését, a Romániai Fotóművészek Szövet-
ség és a pixelART fotóklub tagja. 

Templomlátogatás
9.00–20.00
A Bolyai téri unitárius templom építését
1929-ben kezdték meg. A tervrajzot Patrovits
Kálmán készítette, az építési munkálatokat
Bustya Lajos építőmester vezette. A neogóti-
kus templom építését Dersi János hagyatéká-
ból, valamint a marosvásárhelyi hívek
adományaiból fedezték.

Román Ortodox Érsekség
Andrei Şaguna u. 2A
Kegytárgyak, szentképek és régi könyvek
kiállítása
14.00–22.00: Egyházi múzeum

Grafikai kiállítás: Fatemplomok
14.00–22.00: Fatemplom

K’ARTe Szoba
G. Enescu u. 2.
Egyéni kiállítás: Csóka Szilárd-Zsolt: 
Reflexiók a valóságra
12.00–24.00
A K’ARTE egyesület programjaival és folya-
matos színvonalas kiállításaival Marosvásár-
hely egyik legmozgalmasabb kortárs
művészeti terének számít. Az elmúlt négy
évben a K’ARTE kiállítótermében több mint
30 kiállítás kapott helyet, köztük a legfonto-
sabb hazai és nemzetközi művészek tárlatai,

valamint a Maros megyei művészek és pálya-
kezdő alkotók is. Csóka Szilárd-Zsolt a Ko-
lozsvári Művészeti Egyetemen tanult,
jelenleg Marosvásárhelyen él és alkot. A
K’ARTE szobában a Reflexiók a valóságra
című tárlata a második egyéni bemutatko-
zása. 

Arta/Művész mozi
Rózsák tere 35–37.
15.00 Film: Stranger in Paradise
holland, 2016, 77’
dokumentumfilm
17.00 Film: Ar tu mane myli /Together For
Ever
litván–román, 2015, 88’
dráma, családi
18.45 Film:Powidoki /Afterimage
lengyel, 2016, 98’
életrajzi, dráma, történelmi
20.30 Film: Ultima zi / The Last Day
román, 2016, 108’
fekete komédia
az Európai Filmek fesztiválja keretében. 

Studió Színház
Köteles Sámuel u. 6.
Előadás: Kiadjamagát
17.00: Stúdió színpad
Óvodák, iskolák, táborok, kórházak, családi
házak, lakások, nagyszobák, gyerekszobák,
konyhák, fürdőszobák, reggelik, ebédek, 
vacsorák, szakítások, válások, válások, válá-
sok, szerelmek, porcelán pingvinek, porcelán
szívek, kristálypoharak.
Kilenc huszonéves fiatal felnőtt, lényegében
egyidősek a rendszerváltással. Szüleik olyan
világot reméltek, amiben van bőséggel Coca-
Cola és Nesquik és Tutti-frutti Magazin és
Kacsamesék, jólét van tehát és nyugalmas
biztonság és ehhez megfelelő méretű szabad-
ság. Hát ami a Coca-Colát és Nesquiket és
Tutti-frutti Magazint és Kacsameséket illeti,
az lett is.
Emlékdarabokat rak ki elénk ez a kilenc fiatal
felnőtt színészhallgató, csupa nagyon szemé-
lyest, csupa csak nekik fontosat, hogy mi 
meglássuk, mit mutatnak a darabkák, hogy
mutatnak-e valami nekünk is fontosat.
Hogy mit adnak ki.

Színház tér
Kézműves- és iparművészeti vásár
11.00–19.00
Az erdélyi kézművesek és iparművészek vá-
sárán kézműves ékszereket, táskákat, kozme-
tikumokat és dísztárgyakat vásárolhatnak az
érdeklődők.

Vasárnap, május 21.
Színház tér
Kézműves- és iparművészeti vásár
11.00–19.00
Az erdélyi kézművesek és iparművészek vá-
sárán kézműves ékszereket, táskákat, kozme-
tikumokat és dísztárgyakat vásárolhatnak az
érdeklődők.

17.00 Moonfellas-koncert
18.30 Luiza Zan & Snaps Vocal Band kon-
cert
20.30 SPEAK FLOYD – The Romanian
Pink Floyd Tribute Band koncert

Arta/Művész mozi
Rózsák tere 35–37.
15.00 Film: Marija
német-svájci, 2016, 100’
dráma
17.00 Film: Wszystkie nieprzespane noce
/All These Sleepless Nights
lengyel, 2016, 100’
dokumentumfilm, dráma
18.45 Film: Die Migrantigen/ The Mi-
grumpies
osztrák, 2017, 98’
vígjáték
20.30 Film: Hymyilevä mies / The Hap-
piest Day in the Life of Olli Mäki
finn, 2016, 92’
életmű, dráma
az Európai Filmek fesztiválja keretében. 

A vasárnap (május 21.) is nyitva tartó kiál-
lítások órarendje:
a Maros Megyei Múzeum kiállításai: 9–13.
Kultúrpalota: 10–16.
K’ARTE szoba: 9–13.
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ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa: bükk, gyertyán, csere.
Tel. 0749-556-815. (956)

TŰZIFA eladó: bükk, gyertyán. Tel. 0747-
594-011. (956)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(888-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-278-920.
(888-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(888-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0756-946-913. (956)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0747-563-062.
(981)

VÁSÁROLOK 200 literes fémhor-
dót nagyobb tételben. Tel. 0730-
618-095. (1145-I)

MINDENFÉLE

TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán. Tel.
0740-527-205. (1099)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüg-
gönyöket, harmonikaajtókat, termo-
pán PVC-nyílászárókat, szúnyog-
hálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (635)

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

SZÉKELY KAPU készítését vállalom.
Tel. 0753-407-238. (1025)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628-
139. (1127)

KÚTÁSÁST, pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(1065)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk TRIF
LÁZÁRRA május 17-én, halálá-
nak 12. évfordulóján. Emléke
örökké élni fog szívünkben. Fele-
sége, nevelt fia családjával és a
rokonok. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (1097)

Az idő múlhat, szállhatnak az
évek, de a mi szívünkben meg-
marad emléked.
Fájó szívvel emlékezünk május
17-én szeretett nővérünkre, a ke-
relőszentpáli születésű SIPOS
ROZÁLIÁRA szül. Trombitás ha-
lálának 8. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Testvérei és azok családja.
(1118)

Szemünkben könnyel, szívünk-
ben fájdalommal emlékezünk
május 17-én a marosszentgyör-
gyi SZŐCS MIHÁLYRA halálának
4. évfordulóján. Nyugodj béké-
ben, apja! Lányaid és családjuk.
(1107-I)

„Tudom, hogy búcsú nélkül
messzire mentem, hogy gyakran
megsirattok engem. Nyugodjatok
bele, most már nincs mit tenni,
ahol én vagyok, nem lehet onnan
visszatérni. Nem búcsúztam tőle-
tek, nem tudtam, hogy örökre el-
megyek. Szerettem volna még
köztetek lenni, de a halál legyő-
zött, el kellett menni.”
Fájó szívvel, könnyes szemmel
emlékezünk május 17-én a foly-
falvi TAKÁCS CSABÁRA halálá-
nak 17. évfordulóján. Áldott, szép
emlékét egy életen át szívünkben
őrizzük.  Bánatos szülei és test-
vérei. Nyugodj békében! (mp.-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezem drága jó édes-
anyámra, HORVÁTH MARGITRA
született MIRISZLAY MARGIT ha-
lálának 12. évfordulóján. Akik 
ismerték, gondoljanak  rá szere-
tettel! Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerető fia, Feri.
(1149)

Kegyelettel és mély fájdalommal
emlékezünk május 17-én FÜLÖP
IMRÉRE halálának 5. évforduló-
ján. Nyugodjon békében! Bána-
tos családja. (1155-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a drága édesapa,
nagyapa, dédnagyapa, rokon,
szomszéd és jó ismerős, 

BIBLIA ALBERT 
az Imatex volt dolgozója 

életének 87. évében hosszas
betegség után csendesen meg-
pihent. Temetése 2017. május
17-én 15 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (1125-I)

Fájó szívvel búcsúzunk a drága
jó rokontól, unokatestvértől, 

dr. GÁL ISTVÁNNÉ 
született ORBÁN KATALIN 

nyugdíjas óvónőtől, 
aki hosszas, de türelemmel vi-
selt szenvedés után, életének
86. évében május 12-én megpi-
hent. Május 14-én helyeztük
örök nyugalomra a marossár-
pataki temetőben. 
Drága Kati néni, emléke legyen
áldott, pihenése csendes!
(1141-I)

Szomorú szívvel, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a drága édesapa,
nagytata, rokon, szomszéd és
jó ismerős, 

DOBOS GYÖRGY 
a Mondo Trade dolgozója 

életének 61. évében hosszas
betegség után csendesen meg-
pihent. Temetése 2017. május
17-én 14 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (1150-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szere-
tett kománktól, 

DOBOS GYURITÓL. 
Emléked örökké élni fog. Nyu-
godj békében! 

A Rozsnyai család. (1139)

Megrendült lélekkel és mély fáj-
dalommal búcsúzunk drága ba-
rátunktól, 

DOBOS GYURITÓL. 
Nyugodj békében! 

Az Újfalvi család. (1138-I)

Mély fájdalommal veszünk bú-
csút a szeretett sógortól, 

id. DOBOS GYÖRGYTŐL. 
Emléke örökké megmarad szí-
vünkben. Pihenésed legyen
csendes, emléked áldott! 
Búcsúzunk, a viszontlátás remé-
nyében! Elemér, Éva, Ödike és
Ramona. (1153-I)

Fájdalomtól megtört szívvel ve-

szünk búcsút a szeretett sógor-

tól és nagybácsitól,

id. DOBOS GYÖRGYTŐL. 

Szép emléked örökké élni fog

szívünkben. Az idő múlása sem

feledtet, GYURI, nyugodj béké-

ben, emléked legyen áldott! 

Búcsúzik: Ildikó, Árpi, Erika és

családja, Emese és családja.

(1152-I)

Fájó szívvel búcsúzunk 

BAKÓ GÁSPÁR 

szerető rokonunktól. Isten

nyugtasson, GAZSI sógor! Vi-

gasztalódást a kedves csalá-

dodnak. 

Ifj. Bereczki Sándor és családja.

(1145-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Egy ilyen nagyszerű embert
soha nem felejtünk el! Meg-
rendült szívvel búcsúzunk
kollégánktól, DOBOS
GYÖRGYTŐL. Nyugodjon béké-
ben! Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. A Mondo
Trade szervizének munkaközös-
sége. (sz.-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
kollégánktól, DOBOS
GYÖRGYTŐL, aki igen korán
hagyott el minket. Nyugalma
legyen csendes, családjának
kívánunk vigasztalódást! A
Mondo Trade igazgatósága és
munkaközössége. (sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Biblia Józsefnek és
családjának ÉDESAPJA
elhunyta alkalmából. Orbán
Ferencz és családja. (1163-I)

Örök fájdalommal emlékezünk május
17-én, halálának 20. évfordulóján
drága gyermekünkre, aki 32 éves
korában kirándulás közben hirtelen
elhunyt.
Drága jó fiunk, ifj. TÓTH MÁRTON,
életünk reménysége voltál, mikor
hullócsillagként Torockó hegyéről
lezuhantál.
Nyugodjál békében, drága
Marcikánk! Bánatos szülei.

*
Fájó szívvel, könnyes szemmel
emlékezünk 1997. május 17-ére. Húsz éve, hogy búcsú nélkül
távozott el drága testvérünk, TÓTH MARCI. Emlékedet
szívünkben örökké őrizzük. 
Szerető testvéreid: Tünde, Levente és családja. Nyugodjál
csendesen, drága testvérünk! (858-I)

Fájó szívvel emlékezünk 2010. május
17-ére, e szomorú napra. Hetedik éve,
hogy drága jó feleségem, NAGY
ROZÁLIA szül. Kántor beteg szíve
örökre megpihent. Amíg élünk, áldott,
szép emléked szent hűséggel őrizzük.
Nyugodj békében, te drága lélek! 
Bánatos férje, Attila és lánya, Noémi.
(1117)

Életed elszállt, mint a virágillat, de
emléked ragyog, mint a csillag.
Jóságos szíved pihen a föld alatt,
minden könnycseppem nyugtassa
álmodat. Te, aki annyi szeretetet adtál,
mindig mellettünk álltál. Hiába jön a
tavasz és a tavaszra nyár, az én
gyászos szívem örökké fáj. Tudom,
hogy nem jöhetsz, de oly jó várni,
hazudni a szívnek, hogy nem fog fájni.
De majd, ha véget érnek a földi
harcok, újra megláthatjuk kedves arcod. Ott, ahol nem választhat
el semmi, és soha többé nem kell búcsút venni. 
Megtört, fájó szívvel emlékezünk BARABÁS BÉLÁRA, aki már két
éve, hogy itt hagyott minket. Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek rá szeretettel. 
Szerető felesége, Kati, fia, Béla, menye, Éva, imádott unokája,
Attila és Kinga. (974-I)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Erdőszentgyörgy város 
pályázatot hirdet 

a 2017-es évre  helyi, nonprofit szociális, kulturális,  környezetvé-
delmi, ifjúsági és sporttevékenységek vissza nem térítendő  támo-
gatására.  A pályázatok benyújtásának határideje 2017. május 19.,
14 óra. 

A pályázatot leragasztott, zárt borítékban Erdőszentgyörgy ön-
kormányzatának székhelyén – Erdőszentgyörgy, adószám
4375895,  Livezilor 6. szám,  Maros megye, postai irányítószám
547535, tel. 0265/578-226, fax: 0265/580-357, e-mail:
sgpadure@cjmures.ro, amelyről letölthető a pályázati útmutató –
lehet benyújtani. 

A pályázatok válogatása és elbírálása május 16–30. között zajlik.   



KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz és szerződéssel betanít DARUKEZELŐT, AUTÓSZERELŐT
és AUTÓVILLAMOSSÁG-SZERELŐT. Tel. 0741-676-919. (18883)

MAGYARORSZÁGI ÁLLATTARTÓ TELEPRE (200 marha) állatgondozó telepvezetőt keresünk hosz-
szú távra. Kiemelt bérezés, lakhatás, gépjármű, illetve egyéb juttatás megegyezés szerint. Tel. 00-36-30-
244-3417. (sz.-I)

CUKORDÍSZEK gyártására FIATAL LÁNYOKAT alkalmazunk. Tel. 0745-520-408. (1100-I)

ÚT-, JÁRDABURKOLAT ÉPÍTÉSÉBEN MUNKÁT ajánlunk. Tel. 0741-033-164, 0746-490-745. (1101-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  karbantartó SZEMÉLYZETET medencéhez, SZERE-
LŐT, FESTŐT, 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)

ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0745-113-979. (sz.)

FÉMBILINCS ÖSSZESZERELÉSÉVEL FOGLALKOZÓ MAGÁNCÉG 25-55 év közötti személyeket
alkalmaz 8 órás munkaprogramra a Marosvásárhely, Szabadi út 147. szám alatt levő műhelyébe. Érdeklődni
a 0745-599-501, 0760-257-349-es telefonszámon 8-17 óra között. Az önéletrajzokat az
erivan_ro@hotmail.com e-mail címre küldjék. (18879)

FUTÁRT, KONYHAI KISEGÍTŐT, MOSOGATÓT keresünk. Tel. 0749-897-623. (18893)

Elektromos berendezések szerelésével 25 éve foglalkozó NÉMET CÉG alkalmaz VILLANYSZERELŐ-
KET civil építkezésbe. Részletes információk a 00-49-151-626-20-755-ös telefonszámon. (1131)

A Tudor lakótelepi RED-CORNER bárba  BÁROSNŐT alkalmazok. Tel. 0740-284-468. (1145-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-
696-055. (18894-I)

BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Családok előnyben. Fize-
tés: 2000-2500 lej. Tel. 0745-696-055. (18894-I)

Nyárádtői BÚTORGYÁR (Maros megye) alkalmaz SZERSZÁMÉLEZŐT. Előnyös feltételeket ajánlunk.
Érdeklődni a 0265/215-519, 0724-989-092-es telefonszámon. (18899)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A Siletina Impex– Helyi 
Közszállítási Vállalat Rt. 

személyzetválogatást szervez autóbuszsofőri
állások betöltésére:

Követelmények: 
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (attesztát)
– legalább két év tapasztalat személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a

végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleges ajánlással a cég
Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók
be hétfőtől péntekig 9–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon.

Maroskeresztúri Polgármesteri Hivatal, Maros megye

Hirdetés
Maroskeresztúr község – Maros megye – versenyvizsgát szervez egy megüresedett I. besorolású jog-

tanácsosi állás betöltésére meghatározatlan időre, szerződéssel  Maroskeresztúr község polgármesteri
hivatalának állandó apparátusába 

A versenyvizsgára a hivatal székhelyén (Maroskeresztúr, Fő út 678. szám, Maros megye)  kerül 
sor, három egymást követő szakaszban: a dossziék kiválasztása, írásbeli próba 2017. június 12-én 10
órakor, interjú.  A következő szakaszra csak az előző szakaszon átmenők jelentkezhetnek.

A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek eleget kell tenniük a 2011. évi 286.  számú, utó-
lag módosított és kiegészített  kormányhatározattal elfogadott keretszabályzat 3. cikkelyében szereplő
általános feltételeknek, valamint a következő sajátos követelményeknek:

• oklevéllel igazolt  jogi  egyetemi végzettség
• minimum 5 év szakmai gyakorlat
A dossziékat a versenyvizsgára a hirdetésnek Románia Hivatalos Közlönye III. részében való meg-

jelenését követő 10 napon belül kell benyújtani a hivatal székhelyén a vizsgabizottság titkárának.
A beiratkozási dossziénak kötelező módon tartalmaznia kell a 2011. évi 286-os (aktualizált) kor-

mányhatározat 6. cikkelyében előírt dokumentumokat.
A dossziék leadási határidejének lejárta után maximum két munkanappal  a vizsgabizottság  dosszi-

éválogatást tart, a feltételek teljesítését vizsgálva.    
A versenyvizsga megszervezésére, a beiratkozási iratokra és a bibliográfiára vonatkozó informáci-

ókat az intézmény székhelyén, a 0265-326-112 (17-es mellék) telefonszámon vagy a község 
www.cristestimures.ro honlapján kaphatnak.

Közlemény
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság fi-

gyelmét, hogy május 16-18. között Marosvá-
sárhelyen rovarirtásra kerül sor
Marosvásárhelyen, közterületen és magánte-
rületen egyaránt,  a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember
13-i 313-as koncessziós szerződés alapján. A
munkálat május 9–11-re volt beütemezve, de
a rossz idő miatt nem lehetett elvégezni.

A felhasználandó szer hatóanyaga a Delta-
metrin és a Bacillus Thuringiensis, az Egész-
ségügyi Minisztérium által engedélyezett,
mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és
irritálónak (Xi) minősül. 

A Coral Impex Kft. az egyetlen engedélye-
zett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és
fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen
közterületen, lakótársulásoknál, magánház-
aknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és
javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon. Kötéseket,
átkokat old fel, kibékíti a szétesett
családokat, cégeket ment meg a csődtől,
sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi  a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia,
alkoholizmus, epilepszia, meddőség,
depresszió, egyéb betegség esetén,
sikert hoz a szerelembe. Minden
problémáját megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni Klarának,
hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból; Corina
Bukarestben kétévi különélés után kibékült kedvesével;
Németországban Klaus ismét feleségével él, és sikeres
üzletember lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a
depresszióból, 7 év után megnősült; Constantin Kolozsváron
újra a családjával van; Cristian Nagyváradon
összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres
vállalkozás tulajdonosa. 
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal
munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Maros Művészegyüttes előadóterme
május 24, 25, 10 és 12. óra
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8.

HEGYVIDÉK & TAVAK
SZÁLLÁSAJÁNLATOK

2017 NYÁR • SZÁLLODÁK, PANZIÓK ÉS APARTMANOK
AUSZTRIA • OLASZORSZÁG • SZLOVÉNIA • SVÁJC • SZLOVÁKIA

373 euró / 6 fő / 7 éj, Happy Camp Bella Austria, St. Peter am Kammersberg, 2017. 06. 25 – 07. 02.
727 euró / 6 fő / 7 éj, Appartements Casa Polevei/Nadia, Olaszország, Garda-tó, 2017. 06. 28 – 07. 05.
605 euró / 6 fő / 7 éj, Appartements Surses Alpin, Svájc, svájci Alpok, 2017. 06. 24 – 07. 01.
360 euró / 2 fő / 7 éj, reggelivel, Hotel Toliar, Szlovákia, 2017. 06. 25 – 07.02.

Marosszentgyörgyi irodánkba 
alkalmazunk 

MENEDZSERASSZISZTENST
részidős (4 órás) foglalkoztatással. 

Célzott tevékenységi kör: ügyfélszolgálat, kapcsolattartás, számlázás, előkönyvelés,
közbeszerzési, munkaügyi és adminisztrációs teendők.

Alapvető elvárások: középfokú vagy felsőfokú közgazdasági vagy jogi végzettség,  tár-
salgási szintű angolnyelv-tudás, gépkocsivezetői jogosítvány és számítógép-kezelési is-
meretek. 

Önéletrajz küldhető az 
office@katalin-nohse.ro címre. Érdeklődni a 0758-040-034-es telefonszámon.

Számlázó munkatársat alkalmazunk.
Feladatok:

– bejövő és kimenő számlák kezelése

– napi rendelések, szállítások számontartása

– számlák ellenőrzése, rendszerezése
Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent. 

Elvárások: számítógép-kezelési ismeretek, precíz
munkavégzés.

Jelentkezz önéletrajzoddal a cv@petry.ro e-mail-címen.

A Maros Vízügyi Hatóság – 
versenyvizsgát hirdet 

egy megüresedett mérnöki állás 
betöltésére meghatározott időre

Az állás megnevezése: vegyészmérnök/vegyész a vízforrások kezeléséért,
felügyeletéért és védelméért felelő irodába
Írásbeli vizsga: 2017. június 6-án 10 órakor.
Állásinterjú: 2017. június 12-én 10 órakor.
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Köteles Sámuel utca 33. szám
alatt lesz.
Követelmények:
– felsőfokú szakvégzettség – vegyészmérnök/vegyész szakirány
– alapos számítógép-kezelési ismeretek (Word, Excel)
A pályázati dossziét május 25-én 12 óráig, hétfőtől péntekig naponta 7–
15 óra között lehet benyújtani a vízgazdálkodási vállalat humánerőfor-
rás-osztályán. 
Bővebb felvilágosítás:
• a székhelyen
• a http://www.rowater.ro/damures honlapon, a Posturi disponibile cím-
szó alatt 
• a 0265/260-289-es telefonszámon, 440, 460-as mellék 
• a personal@dam.rowater.ro e-mail-címen.


