
Tizenhárom hektáron fog megépülni a
régió legnagyobb üzlet- és szabadidő-
központja Marosvásárhelyen, a Seges-
vári út és a Sapientia tudomány-
egyetem campusa között. A beépítendő
felület 41.300 négyzetméter. Az arra
járók láthatják, hogy a volt gyümölcsös
helyén javában dolgoznak a munkagé-
pek, a terep előkészítése zajlik az épít-
kezés megkezdéséhez. Az építtető a
bukaresti székhelyű Shopping City Ma-
rosvásárhely Kft.

A beruházás értéke 40 millió euró 
Köztudott, hogy a szóban forgó területen

gyümölcsös volt. 1990 után a parcellákat visz-
szaszolgáltatták a volt tulajdonosoknak, s eze-
ket egyenként vásárolta meg a befektető, a
NEPI Rockcastle. Ez a cég a dél-afrikai New
Europe Property Investments és a mauritiusi
Rockcastle Global Real Estate cégcsoport egye-
süléséből jött létre, és Közép- és Kelet-Európa
legnagyobb ingatlanbefektetője lett. Az új pro-
jekt egy olyan mall építését célozza, amely 390
ezer lakót szolgál ki, azokat, akik háromnegyed
óra alatt megközelíthetik. 

A beruházás értéke 40 millió euró. 

Minden, ami egy mallhoz kell
Mi lesz az új NEPI-mallban? A beépített

41.300 négyzetméteren több divatáruház, egy
Carrefour nagyáruház, több közétkeztetési egy-
ség, vendéglők, kávézók, gyorséttermek, mozi
és egy szabadidőközpont. Minden, ami egy
nagyméretű mallhoz tartozik. Az építők szerint
a kiadó üzletek 30 százalékára megvan a bérlő.
A komplexum frontja a Hosszú utca (December
1. út) felől lesz. A mall mellett 1350 helyes par-
kolót – föld alattit is – alakítanak ki, s a tizen-
három hektáros terület tíz százaléka zöldövezet
lesz.

Éretlen tervek 
az érettségi vizsgáról

A szóbeli vizsgákkal – amelyre minősítést kapnak a végzősök –
megkezdődött az idei érettségi, ami az utóbbi években a középis-
kolát végzett diákok egy részének a rémálmává vált. Ez nem vé-
letlen, hiszen a múlt évi vizsgázóknak országos viszonylatban
mindössze a 67,7 százaléka érte el az átmenő 6-os átlagot a kö-
zépiskolát, szakközépiskolát lezáró megmérettetésen. Ha azonban
a végzősök összlétszámát vesszük figyelembe, akkor tíz diákból
mindössze négy kapott érettségi diplomát. A megyék között Kolozs
járt az élén 82 százalékos átlaggal, Ilfov megye volt a sereghajtó,
ahol az érettségizőknek mindössze a 36 százaléka érte el a hatost.
Megyénk ezúttal is a középmezőnyben szerepelt, a diákok közel
65 százalékának volt elég a sikeres érettségihez az elért átlag,
Hargita megyében közel 55 százaléknak (azon végzősök hiányá-
ban, akik nem is próbálkoztak).

Megyénkben 3.575-en ballagtak az elmúlt héten, közülük 2.944-
en jelentkeztek érettségi vizsgára, 631-en nem is próbálkoznak. A
3.487 beiratkozó közül 543-an esti tagozaton vagy a korábbi évek-
ben fejezték be tanulmányaikat.

Viszonylag jó hír, hogy a múlt évi elhibázott lépést, miszerint
tanév közben kellett szóbelizni, az idén helyreigazították, és a tör-
vényes előírások szerint visszaköltöztették a tanév végére. 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Bodolai Gyöngyi 

Mezey Sarolta 

Felfüggesztették 
a templomépítést
A kedvezőtlen időjárás miatt múlt
héten kénytelenek voltak ideiglenesen
felfüggeszteni az Összetartozás temp-
loma építési munkálatait a bözödújfa-
lusi tónál.

____________2.
Folyamatosan 
új ízeket várnak 
a vásárlók
Állandóan kísérletezik, és új ízekkel, új
formákkal lepi meg vásárlóit a nyárád-
szentmártoni Szőke Tímea. Kézműves
sajtjai iránt egyre nő a kereslet, s míg
kezdetben csupán néhány száz liter
tejből készített különféle termékeket,
ma mintegy háromezer litert dolgoz fel
havonta. 

____________6.
Marosvásárhelyi
lányok sikerei
A 24 lányból álló formáció a Karib-ten-
ger kalózai című tánccal az open/
children/formation kategóriában 1. he-
lyezett lett, 11 csoportot utasítva maga
mögé. 

____________7.

Fotó: Nagy Tibor

Óriási munkálatok a Segesvári úton, a Sapientia mellett 

Új bevásárlóközpont épül 



Könyvbemutató a felvidéki 
magyarok meghurcoltatásáról 
Június 6-án 18 órától a marosvásárhelyi unitárius egyház
Bolyai téri Dersi János termében dr. Köteles Ágoston ok-
leveles agrármérnök, helytörténeti kutató, az egykori
Csehszlovákiai Politikai Foglyok Világszövetsége orszá-
gos alelnöke bemutatja Csak azok a kaukázusi sakálok
ne üvöltöznének már című kötetét, amely a Felvidékről a
Kaukázusba elhurcolt magyarok és németek sorsáról
szól. A könyv a túlélők személyes vallomásai és a levéltári
dokumentumok alapján született. Házigazda: Nagy László
lelkész. 

Művészetisek kiállítása 
a Bernády Házban
Tavaly indított kezdeményezés folytatódik június 7-én,
pénteken 16 órakor a marosvásárhelyi Bernády Ház eme-
leti galériájában. A Dr. Bernády György Közművelődési
Alapítvány évente sorra kerülő csoportos tárlattal biztosít
lehetőséget a Művészeti Líceum tehetséges tanulóinak
nyilvános bemutatkozására. Az idei kiállításon a magyar
tagozat XI. osztályosai, Kolumbán Kántor Zita (festészet),
Nagy Annamária (komputergrafika) és Gyarmathy János

(szobrászat) tanítványai mutatják be legsikerültebb mun-
káikat. 

70 éves az Ariel 
Idén 70 éves a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyer-
mekszínház. Ez alkalomból egyhetes ünnepi rendezvény-
sorozatot tartanak június 7–14. között. A jubileumi
ünnepség keretében kerül megrendezésre a III. Mese-
vásár. További hétvégi jubileumi rendezvények: június
7-én, pénteken 20 órától a 14 éven felüli korosztálynak
szóló Völgyhíd című előadás látható az Ariel színház
nagytermében. 8-án, szombaton délelőtt 11 órakor a
pécsi Bóbita Bábszínház Ludas Matyi című mesejáté-
kát mutatja be a nagyteremben. Déli 12 órakor A nap
és a hold elrablása címmel gólyalábas utcai színház
lesz a Rózsák terén a magyarországi TeatRum Trapp
Top előadásában. 18 órakor a győri Vaskakas Bábszín-
ház La Fontaine-mesék című produkcióját mutatja be
az Ariel színház nagytermében. Az évfordulós ünnep-
ség megnyitóját 19.30 órakor tartják a nagyteremben.
9-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a Mica sirena (A kis
hableány) című román nyelvű előadás látható a nagy-
teremben. 17 órakor a zalaegerszegi Griff Bábszínház
Kézzel-lábbal című, 4 éven aluli gyermekeknek szóló pro-
dukcióját mutatja be ugyanitt. 18 órakor a Volt egyszer
egy című, 4 éven felülieknek szóló előadást játsszák a
nagyteremben.  

Virginia Zeani operafesztivál 
Az egyhetes Virginia Zeani királyi operafesztivál keretében
június 5-én, ma 20 órától a Keresztelő Szent János-plébá-
niatemplomban Opera sacra címmel szerveznek egyház-
zenei koncertet. Fellép a Zeani iskola kórusa, George
Boches és Nagy Bertold, a Zeani iskola diákjai mentoraik-
kal, Marian Somesannal és Madaras Ildikóval együtt, akik
Händel-, Bach-, Mendelssohn-, Marcello-, Mozart-, Stra-
della-, Bruckner- és Bizet-szerzeményeket adnak elő.
Meghívott szólisták Ioana Lirca Moldovan oboa- és Maria
Antonia Somesan orgonaművészek. Ugyancsak szerdán
17 órától a szászrégeni Eugen Nicoară kultúrházban Bri-
gitta Kele szoprán, a düsseldorfi Rajnai Német Opera tagja
koncertezik. Az előadáson fellép a Virginia Zeani cantois-
kola három díjazott egykori diákja: Antonia Cosmina
Stancu mezzoszoprán, Alexandru Chiriac bariton és Alin
Stoica tenor is. A műsoron olasz áriák és zeneművek hang-
zanak el. 

Álom – népi musical 
Június 10-én, hétfőn 19 órától a Maros Művészegyüttes
kövesdombi előadótermében Korpos Kamilla Álom című
népi musicaljét mutatják be. Jegyek elővételben a művész-
együttes jegypénztáránál kaphatók. 

Csütörtökön érkezik a zarándokvonat
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar
Néppárt és a MINTA marosvásárhelyi és Maros megyei
szervezete csütörtökön fogadja a szerelvényt és a zarán-
dokokat. A Boldogasszony zarándokvonat Szombathelyről
indul útnak a csíksomlyói búcsúra tartó zarándokokkal. A
tervek szerint a vonat június 6-án, csütörtökön 18.40-kor
érkezik a marosvásárhelyi nagyállomásra, ahol ünnepi fo-
gadóbizottság üdvözli a zarándokokat, majd a rövid ünnep-
ség és közös éneklés után Oláh Dénes főesperes
áldásával 19 óra 5 perckor indul tovább a szerelvény. Az
érdeklődőket 18 órára várják a szervezők a marosvásár-
helyi nagyállomásra. 

Távirányított repülőmodell- 
és drónfesztivál Marosvásárhelyen 

A Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem július
19-én és 20-án, pénteken és szombaton harmadik alka-
lommal szervez távirányított repülőmodell- és drónfeszti-
vált. Pénteken, a régi repülőtér (Repülőklub)
előadótermében 16 órától beszélgetés lesz a nemrég meg-
jelent európai drónröptetési szabályozásról. Szombaton 11
órától szintén a régi repülőtéren repülőmodell- és drónbe-
mutatót tartanak. Tavaly az ország minden részében mű-
ködő klubok képviselői és magánszemélyek több mint 50
modellt mutattak be. Az idén ennél többen jelentkeztek. Az
érdeklődők a helyszínen kipróbálhatják a szerkezetek röp-
tetését. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma FATIME, 
holnap NORBERT, CINTIA
napja.
NORBERT: német eredetű,
jelentése: északi fény. 
CINTIA: görög eredetű,
Cynthia a hellén hitvilágban
Artemis, a vadászat istennőjé-
nek állandó jelzője volt. 

5., szerda
A Nap kel 

5 óra 31 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 10 perckor. 
Az év 156. napja, 

hátravan 209 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. június 4.

1 EUR 4,7348
1 USD 4,2093

100 HUF 1,4687
1 g ARANY 179,3139

IDŐJÁRÁS
Változó, esős idő

Hőmérséklet:
max. 220C
min. 110C

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

A kedvezőtlen időjárás miatt múlt héten kényte-
lenek voltak ideliglenesen felfüggeszteni az Ösz-
szetartozás temploma építési munkálatait a
bözödújfalusi tónál.

A Bözödújfaluért Egyesület és a kivitelező cég amiatt,
hogy a tó vízszintje megemelkedett, biztonsági okokból le-
állította a munkálatokat.

Megkeresésünkre Csibi Attila Zoltán erdőszentgyörgyi
polgármester elmondta: nagyon magas a vízállás a bözöd-
újfalusi tóban, szinte teljesen belepte az építmény eddig el-
készült részét, illetve elmosta a partról a tóban álló
építményig vezető utat, ezért igen veszélyessé vált munka-
gépekkel megközelíteni az épülő templomot. Márpedig a
sziklaköveket, amelyekből a templomfalak épülnek, súlyuk
miatt nem lehet kézben beszállítani. Ezért úgy döntöttek,
hogy nem kockáztatnak, és ideiglenesen felfüggesztették a
munkálatokat. Arra a kérdésünkre, hogy hogyan látja a
munkálatok további menetét, illetve a tervezett határidő
tarthatóságát, az elöljáró kifejtette: 

– Úgy néz ki, hogy veszélyeztetett az augusztus elejére
tervezett időpont. Ha egy héten belül vagy legfennebb 15-
éig az időjárás kedvező lesz, be tudjuk hozni a kiesést és
be tudjuk fejezni a munkát. Itt nemcsak a templomról van
szó, hanem a körülötte levő területrendezésről is, beleértve
a parkolóhelyeket is. De én optimista vagyok, bízom

abban, hogy el tudunk készülni időben. Ha nem, akkor sem
baj, mert az a lényeg, hogy minőségi munkát végezzünk,
nem az, hogy sebtében „összedobjuk”. 

Azt is megtudtuk: az utóbbi időben is gyűltek adomá-
nyok, így már csupán 50 ezer euróra volna szükség a pro-
jekt teljes megvalósítására. Aki teheti, vagy óhajt segíteni,
az a kőrispataki szalmakalap-múzeumban és az erdőszent-
györgyi Rhédey-kastélyban kihelyezett adományládákba
tehet be pénzt, de a Facebook közösségi oldalon (www.fa-
cebook.com/donate/237072063870851/200606457615535
9/) is van adományozási lehetősége, a bankkártyákkal ren-
delkező személyek egy okostelefon segítségével a világ
bármely részéről adakozhatnak a Bözödújfaluért Egyesü-
letnek.

Felajánlásokat, pénzátutalásokat banki úton is lehet tenni
az egyesületnek a marosvásárhelyi Transilvania Banknál
nyitott számláira is. A banki átutaláshoz szükséges egye-
sületi adatok: Banca Transilvania – Targu Mures, Asociatia
Bozodujfaluert, cod client 257338, Swift: BTRLRO22,
számlaszámok: RO86BTRLHUFCRT0257533801 (forint),
RO73BTRLEURCRT0257533801 (euró),
RO26BTRLRONCRT0257533801 (lej).

A tervek szerint az Összetartozás temploma idén júliusra
készül(ne) el, és az augusztus első szombatján megszervezett
bözödújfalusi találkozón kerül(ne) átadásra. (GRL)

Felfüggesztették a templomépítést

Június az évadzárás hónapja a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházban is, tehát a műsoron levő előadásokra még ér-
vényesíteni lehet a 2018/2019-es évad szabadbérleteit. 

A szabadbérleteket egységenként lehet felhasználni: a 4,
6 vagy 8 egységet a néző kedvére kombinálhatja a nagy-
termi, kistermi és Underground termi előadásokra, de akár
több személy is felhasználhat egyszerre egy többegységes
bérletet.

Júniusban a Tompa Miklós Társulat tizenhárom előadá-
sán lehet szabadbérlettel is részt venni. Bővebb informá-

ciók a színház honlapján – www.nemzetiszinhaz.ro – és 
Facebook-oldalán – www.facebook.com/tompamiklos.

A bérletekhez helyjegyet, illetve az előadásokra további
belépőjegyeket lehet váltani a Kultúrpalotában működő
jegyirodában keddtől péntekig 12–17.30 óra között (tel.
0372-951-251), a színházban működő jegypénztárban
keddtől péntekig 9–15 óra között (tel. 0365-806-865), va-
lamint online, a biletmaster.ro honlapon. 

A szabadbérletek a 2018/2019-es évad végéig érvénye-
sek. (pr-titkárság)

Érvényesíthetők a szabadbérletek 
a Tompa Miklós Társulat júniusi előadásaira

A tó vízállása jelentősen megemelkedett, veszélyessé vált az épülő templom megközelítése (fotó: Bözödújfaluért Egyesület)
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Bizalmatlansági indítvány készül
Valószínű, hogy jövő héten benyújtják a bizalmatlan-
sági indítványt a kormány ellen – nyilatkozta kedden
a Klaus Iohannis elnökkel folytatott konzultáció után
Dan Barna, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség
(USR) elnöke. „Megpróbáltuk megvizsgálni a lehet-
séges menetrendet, és megvitattuk a bizalmatlan-
sági indítványt is, amelyet az ellenzék valószínűleg
a jövő héten fog benyújtani, és elemeztük a jövőre
vonatkozó különböző forgatókönyveket, abból a
szempontból, hogy milyen esélye van annak, hogy
megszavazzák a bizalmatlansági indítványt” –
mondta Barna a Cotroceni-palotában adott sajtónyi-
latkozatában. (Agerpres)

Nem adta ki 
a szenátus a házelnököt

Nem járult hozzá a parlament szenátusa, hogy a kor-
rupcióellenes ügyészség (DNA) újabb bűnvádi vizs-
gálatot indítson Călin Popescu Tăriceanu házelnök
ellen. A szenátus jogi bizottsága múlt héten támoga-
tólag véleményezte a házelnök kiadását az igazság-
szolgáltatásnak, de a hétfői titkos szavazáson a
szakbizottsági jelentést csak 38 törvényhozó támo-
gatta, 71 pedig ellenezte, így a DNA nem kezdhet
bűnvádi eljárást a kisebbik kormánypártot, a liberális
ALDE-t vezető házelnök ellen. Tăriceanut – akit egy
másik korrupciós ügyben áprilisban jogerősen fel-
mentett a bíróság – 800 ezer euró kenőpénz elfoga-
dásával gyanúsítja a DNA a Microsoft-ügyként
elhíresült közbeszerzési korrupciós ügyben. A sze-
nátusban a kormányon lévő Szociáldemokrata Párt
(PSD) törvényhozói vannak többségben. (MTI)

Emelkedtek 
az ipari termelői árak

2019 áprilisában az ipari termelői árak 0,6 százalék-
kal emelkedtek az előző hónaphoz viszonyítva, az
előző év azonos időszakához képest pedig 5,6 szá-
zalékkal voltak magasabbak – derül ki az Országos
Statisztikai Intézet (INS) által kedden nyilvánosságra
hozott adatsorokból. Az ipari termelői árindex a főbb
ipari kategóriában emelkedett a tavalyi év negyedik
hónapjához viszonyítva: a további feldolgozásra
szánt alapanyagok ára 3,32 százalékkal, a beruhá-
zási javaké 3,15 százalékkal, a tartós fogyasztási
cikkeké 3,48 százalékkal nőtt, miközben az az ener-
giaiparban (villamos energia-, gáz-, gőzellátás, lég-
kondicionálás) 13,41 százalékos drágulást
regisztráltak. (Mediafax)

Július 3-tól tartják az írásbeli próbákat, ezeken vala-
mennyi érettségi tantárgyból el kell érni az ötöst, és né-
hányból annál is többet a hatos átlaghoz. 

Az érettségi lebonyolításának módja évek óta renge-
teg elégedetlenséget szült, az egymást váltogató minisz-
terek érdemben mégsem „nyúltak hozzá”, és a múlt évi
rosszul sikerült sakklépésen túl csak szigorítottak  rajta.
Román nyelv és irodalomból feltehetően öt év múlva lép
életbe a kisebbségi diákok számára készült új tanterv
szerinti számbavétel. Addig is sokan buknak el ezen a
próbán, különösen, ha barátságtalan környezetben ja-
vítják a román dolgozatokat.

A tisztségben levő közoktatási miniszter, aki újabb ok-
tatásügyi reformra készül, a négyféle érettségi vizsga
fokozatos bevezetését ígéri, a szakközépiskolák elvég-
zése utáni technológiai (műszaki) T-érettségit, ami
posztliceális iskolában való továbbtanulásra jogosítja
fel a diákot. Akik leteszik az A1 érettségi vizsgát termé-
szettudományokból, vagy az A2-t társadalomtudomá-
nyokból, továbbá az úgynevezett V-vizsgát vokacionális
tárgyakból (művészetek, sport, teológiai stb. szakon),
azok a diákok jelentkezhetnek a vizsga típusának meg-
felelő egyetemi szakokra. Aki a középiskolai tanulmá-
nyai végén meggondolta magát, és más szakon szeretne
továbbtanulni, a szaknak megfelelő érettségi vizsgát kell
tennie.

Ha a miniszter terve megvalósul, feltehetően jobbak
lesznek a vizsgaátlagok, a diákok lehetőségei viszont
nagymértékben beszűkülnek. Természetesen, ha addig
nem váltják le az oktatási tárca vezetőjét, aki ellen a
szakoktatás érdekében tett legutóbbi ad-hoc intézkedé-
sei miatt egyre nagyobb a felháborodás. 

Éretlen tervek 
az érettségi vizsgáról 

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Az igazságügyi népszavazáson kifejezett választói
akaratnak mielőbb érvényt kell szerezni, ehhez
pedig alkotmánymódosításra van szükség – jelen-
tette ki kedden Klaus Iohannis államfő, aki ennek ér-
dekében konzultációsorozatot kezdett a parlamenti
pártokkal.

Az elnök úgy értékelte, hogy „ő és a románok győztek” a
referendumon, amelyen több mint hatmillió választó támo-
gatta, hogy ne részesülhessenek amnesztiában a korrupciós
bűncselekmények elkövetői, és a kormány ne módosíthassa
sürgősségi rendelettel a büntetőjogot. Ezeket a tilalmakat sze-
rinte mielőbb be kell építeni a román jogrendbe, beleértve
annak a lehetőségnek a bevezetését is, hogy a sürgősségi kor-
mányrendeletekkel szemben az ombudsmanon, azaz a „nép
ügyvédjén” kívül más intézmények is óvást emelhessenek az
alkotmánybíróságon. Ez utóbbira Iohannis a referendum má-
sodik kérdése révén kért és kapott választói támogatást.

A május 26-i népszavazás véleménynyilvánító jellegű volt,
az általa kifejezett népakaratnak pedig csak alkotmánymódo-
sítással lehet érvényt szerezni.

Az elnök elismerte, hogy a jelenlegi parlamenti erőviszo-
nyok nem teszik lehetővé az alaptörvény átfogó módosítását,

de reményét fejezte ki, hogy a referendum által megkövetelt
alkotmánymódosításokhoz sikerül a szükséges parlamenti
többséget kialakítani. Úgy vélekedett, ha a kormányzó Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) vonakodna a referendumon kifejezett
népakaratot gyakorlatba ültetni, akkor a választóknak még to-
vábbi három alkalmuk lesz a közeljövőben újból „megleckéz-
tetni” a PSD-t, az év végi elnökválasztáson, illetve a jövő évi
helyhatósági és parlamenti választásokon.

Újságírói felvetésre reagálva Iohannis szégyenletesnek ne-
vezte a szenátus hétfői döntését, amikor a szociáldemokrata
többség nem járult hozzá, hogy a korrupcióellenes ügyészség
(DNA) bűnvádi vizsgálatot indítson a kisebbik kormánypártot,
a liberális ALDE-t vezető Călin Popescu Tăriceanu házelnök
ellen. Az államfő úgy értékelte: a kormánypártok semmit sem
értettek meg a május 26-i korrupcióellenes népszavazás üze-
netéből az európai parlamenti (EP-) választáson elszenvedett
„csúfos kudarcukból”, és továbbra is semmibe veszik a válasz-
tók akaratát.

Az államfő keddre az EP-választáson győztes jobboldali
pártok és az RMDSZ küldöttségét hívta egyeztetésre az elnöki
hivatalba. Az alkotmánymódosítást előkészítő konzultációso-
rozatot szerdán (ma) folytatja a többi parlamenti párttal. (MTI)

Iohannis: a választói akaratnak 
alkotmánymódosítással kell érvényt szerezni

Elfogták kedd reggel azt a szökésben levő férfit, aki
vasárnap megölte Cristian Amariei Temes megyei
rendőrt. Marcel Ionel Lepára egy temesremetei ház-
ban leltek rá a rendőrök, miután olyan információk-
hoz jutottak, hogy vasárnap éjszaka ott
tartózkodott. Mivel a rendőrök meglepetésszerűen
csaptak le rá, ezúttal nem tudta használni a nála
levő fegyvert.

A vasárnapi tűzharcban szerzett lőtt sebei miatt a férfit a
rendőrség különleges egységének felügyelete mellett műtötték
meg kedden a temesvári kórházban. Ovidiu Burlacu, a sebé-

szet szóvivője elmondta: a páciens sebei nem életveszélyesek,
a rendőrök által kilőtt két golyó nem érintett létfontosságú
szerveket, ereket és idegeket, szövődmény inkább az esetleges
fertőzés miatt léphet fel, hisz a golyók két-három napig a szer-
vezetében voltak. Olimpia Oprea kórházmenedzser szerint,
minthogy veszélyes bűnözőről van szó, az operációt követő
kezelés alatt is őrizetben tartják Marcel Ionel Lepát.

A többszörösen büntetett előéletű férfit legutóbb 2018 áp-
rilisában ítélték börtönbüntetésre rablási kísérlet miatt, azóta
körözték. A Temes megyei ügyészség minősített emberölés
miatt folytat eljárást ellene. (Agerpres)

Kézre került a rendőrgyilkos

Brassai Hunor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ma-
rosvásárhelyi elnöke, a Minta ifjúsági szervezet el-
nöke a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) polgári
kezdeményezésének apropóján tartott közös sajtó-
tájékoztatót Mátyás Tamás Attilával, az EMNP Maros
megyei elnökével és Portik Dénessel, a megyei szer-
vezet választmányi elnökével.

Brassai Hunor emlékeztetett, hogy az SZNT a májusban
Makfalván megtartott székely majálison indította el az aláírás-
gyűjtést, amelynek célja a régiók erősítése. Egymillió aláírást
kell összegyűjteniük hét uniós tagországból. Az akciót az
EMNP is felkarolta. Marosvásárhelyen a Hangya épület har-
madik emeletén, a 85-ös irodában igényelt és kapott irodahe-
lyiséget a szervezet. Itt várják csütörtöktől naponta 16 és 18 óra
között a Minta önkénteseivel azokat, akik aláírásukkal támo-
gatni óhajtják az SZNT polgári kezdeményezését. Ezenkívül a
város különböző pontjain felállított standokon is alá lehet írni.

Mátyás Tamás Attila elmondta, hogy eddig a hasonló akciók
kivitelezésére csupán a Mihai Viteazu u. 10. szám alatti szék-
házban volt lehetőség. Az ottani program nem változott, to-
vábbra is naponta 10-13 óra között tartanak nyitva, hétfőn és
szerdán pedig hosszabbított programmal, délután 3 óráig vár-
ják azokat, akik kézjegyükkel kívánják támogatni a kezdemé-
nyezést. A Mihai Viteazu u. 10. szám alatt székel továbbra is
az EMNT megyei szervezete. Ez fogja ellátni a megyei koor-
dinációt.

Portik Dénes szerint Maros megyében 25 szervezetük van,
a helyi elnökök fogják megszervezni az aláírásgyűjtést a me-
gyei választmány és a helyi tanácsosok segítségével. Az
EMNP-nek jelenleg 20 helyi tanácsosa van: Nyárádkarácson-
ban és Mezőmadarason négy-négy, Dózsa Györgyön kettő, tíz
más településen egy-egy.

Gernyeszegen és Marosszentannán folyamatban van a párt-
szervezés, a jövőben a szervezetépítést tekintik elsőrendű fon-
tosságúnak.

Az EMNP felkarolta az SZNT kezdeményezését
Csütörtökön kezdődik az aláírásgyűjtés

Fotó: Mózes Edith

Mózes Edith
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Május 29-i sajtótájékoztatóján Kincses
Előd ügyvéd kijelentette: Az Azamfirei
rektor által vezetett egyetem admi-
nisztrációja olyan körülmények között
fogadott ügyvédet közpénzből, hogy
jogügyi osztálya van, ahol képzett jo-
gásznő dolgozik.

Elmondta, hogy bár a 8.400 lejes perköltsé-
get 2018. október 10-én a marosvásárhelyi ma-
gyar diákszövetség elnöke befizette, ennek
ellenére 2019. május 14-én végrehajtották azt
az ítéletet, amelynek alapján ezt a perköltséget
befizették. 

Mint mondta, ügyvédet fogadtak, aki 1200
lejes honoráriumot állapított meg csak azért,
hogy a végrehajtási kérelmet kiállítsa. Kincses
szerint az egyetem jogászának „az egyik fő fel-
adata a magyar tanári kar zaklatása amiatt,
hogy saját tételek alapján »merészeltek« vizs-
gáztatni, de egy végrehajtási kérelem megszer-
kesztésére külön ügyvédet kellett fogadni. Ez
azt bizonyítja, hogy a közpénzt felelőtlenül
használja a rektor”. 

Bejelentette ugyanakkor, hogy panaszt nyúj-
tanak be a végrehajtás ellen.

***
A perben felperesként szerepelt az

RMOGYKE, a magyar diákszövetség, az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács és a Magyar Pol-
gári Párt. Ezeket a feleket egyetemlegesen
kötelezték a perköltség megfizetésére. 

A per 2013-ban indult a Bukaresti Táblabí-
róságon. Az ARACIS-t perelték azért, hogy he-
lyezze hatályon kívül azt az
ARACIS-standardet, amely szerint a klinikai
gyakorlatok nyelve csak román lehet. Ezt a
standardet az egyetemi charta az elméleti okta-
táson kívül minden egyéb tevékenységre kiter-
jesztette. „Megalapozott érveinket még a
Bukaresti Legfelsőbb Ítélőtábla sem vette fi-
gyelembe, úgyhogy a pert jogerősen elveszítet-
tük” – jelentette ki az ügyvéd, majd röviden
összefoglalta az érveiket.

– Az ARACIS-szabványt 2010 októberében
jelentették meg. Mivel ez sérti a 2011 januárjá-
ban megjelent 1-es tanügyi törvény 135. szaka-
szát, amely a multikulturális egyetemek

esetében előírja a teljes körű anyanyelvi okta-
tást, azzal érveltem, hogy ez a standard hallga-
tólagosan hatályon kívül lett helyezve.
Egyébként pont azért, mert ezt a standardet be-
lefoglalták a chartába, Funeriu tanügyminiszter
három alkalommal is elutasította a charta jóvá-
hagyását, és végül a chartával kapcsolatos cir-
kusz vezetett az Ungureanu-kormány
bukásához – tette hozzá.

Ezenkívül kifogásolta, hogy formai okokból
sincs rendben a standard. 

– Az ARACIS-előírások védelmében beavat-
kozott a perbe a jogalkalmazó, a Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, és
kérte, hogy a chartát a szabvánnyal együtt nyil-
vánítsák törvényesnek. Mivel elutasították a mi
keresetünket, ez azt jelenti, hogy a jogsértő
chartát elfogadta még a Legfelsőbb Ítélőtábla
is. A pervesztés következtében kellett az eredeti
8.400 lejes perköltséget kifizetni, ami meg is
történt a tavaly októberben, ennek ellenére újra
levették az RMOGYKE számlájáról, illetve va-
lamennyi felperes ellen kiállították a végrehaj-
tási dokumentációt. 

A végrehajtás elleni panaszt május 30-án
nyújtotta be a felperesek jogi képviselője.

Kincses Előd szerint 
A MOGYE adminisztrációja 
felelőtlenül költi a közpénzt

Mózes Edith

Fotó Nagy Tibor archív

A komplexumnak három be- és kijáratot ter-
veztek, egyet a Segesvári útra, egyet a meglévő
körforgalomból, amelyet átalakítanak, és egyet
a Koronkai útra. Ezeket nem a város, hanem az
építtető költségén valósítják meg.
Az átadást év végére ígérik 

A NEPI-mall általános tervét a marosszent-
györgyi HBRO Kft., a statikai elemek tervét a
marosvásárhelyi Construct Kft. készítette, a
Gleeds Románia Kft. tanácsadóként szerepel a

projektben. Építő a marosvásárhelyi Romaris
Kft. 

Furó Judit, a marosvásárhelyi tanács város-
rendezési szakbizottságának vezetője elmondta,
a projektet teljes egészében jóváhagyták, az
építkezési engedélyt a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal 2018. június 12-én bocsátotta
ki. A kivitelezési idő az engedélyezést követően
12 hónap, ami nem valósulhat meg, ugyanis a
többi engedély beszerzése miatt csúszni fog, va-
lószínűleg év végéig.

Új bevásárlóközpont épül 
Bekeményített a vásárhelyi karhatalom.

Vagy inkább tar hatalom? Így is lehet
mondani. Múlt pénteken láttam, mord
kontrollkommandók riasztgatták a jegy
nélkül utazókat a Kövesdombra vezető út
két oldalán. Négy-négy keménykötésű,
vastag nyakú, rövid hajú fiatalember és
két-két komor rendőr várta fenyegetően a
buszokat, hogy lecsaphasson a blicce-
lőkre. Volt mit várniuk, a tömegközleke-
désre befogott járművek ritkán
közlekednek a megyeszékhelyen. Nem tűnt
úgy, hogy az ellenőrök különösebben ide-
geskedtek volna emiatt. Jól elvoltak egy-
mással. A várakozás is beleszámít a
munkaidejükbe. Egyébként nem kétlem,
sokan utaznak jegy nélkül, és most nem az
idősekre gondolok. Tetemes összeget ve-
hetnek ki így a közszállító vállalat kasszá-
jából vagy kiéből. Persze az is
megfordulhatott a járókelők fejében, hogy
ez közelről se oldja meg a városi közszál-
lítás reménytelenül elbaltázott ügyét. Leg-
fennebb hamar lehulló ragtapaszként
rövid időre eltakarja a buszos utaztatás
halálos vérzést kiváltó, végzetes sebeit. De
ne legyünk patetikusak! Olyan vélekedés
is elhangzott az ellenőrzés színhelye
körül, hogy a buszok ritkulásával egyenes
arányban nő a jegyellenőrök száma. Lehet
benne valami. Tény, hogy aki rendszeres
részese, az kétségkívül kijelentheti: csőd-
ben van a vásárhelyi közszállítás. Is! Te-
gyük hozzá. Most azonban csak ezzel
foglalkozom pár mondat erejéig. Anélkül,
hogy financiális mutatókkal untatnám a
kedves olvasót. Engem, minket civilizált
körülmények közt utazni vágyó lakosként
az izgat, hogy pontos, kényelmes, megbíz-
ható, biztonságos-e a buszoztatás, úgy
működik-e a városi közszállítás, ahogy ezt
a 21. század második évtizedének a végén
EU-s polgárként joggal elvárnánk. Nem
olyan. Nem működik úgy. Pedig már volt
jobb is a rendszerváltás után, amikor si-
került némiképp feltölteni, feljavítani a
gépparkot. Csakhogy a nyugati turkálók-
ból beszerzett régi-új járművek előbb-
utóbb felmondták a szolgálatot, és most itt
tartunk, ahol. Ez a dolgok rendje. Erre rég
lehetett számítani. Ahogy lenni szokott mi-
felénk, az illetékesek beszéltek, vitatkoztak
is róla eleget, eredménytelenül. A tehetet-
lenségnek viszont azok isszák meg a levét,
akikért ők vannak. Vagy kellene lenniük.
Ez is gyakran jutott már eszembe, nem fo-

kozom. Viszont az önkormányzat megint
felcsillantott némi reményt. Úgy döntött,
hogy felvesz 51 millió lej bankkölcsönt
buszvásárlásra. Hogy ez-e a legjobb meg-
oldás, arról nincs mindenki meggyőződve,
de a tanácsosok többsége így látja jónak.
A kimutatások szerint Marosvásárhelynek
138 különböző méretű buszokra lenne
szüksége a közszállítás normalizálására.
Olvashattuk, hogy az illetékes régiós
ügynökség kiírta pályázaton jogot nyer-
tünk 25 hibrid buszra, illetve a fejlesztési
minisztériumén elektromos buszokra. Eu-
rópai pénzekre is számíthatnánk, hiszen
sokfelé az a legjobb segítség, nálunk vi-
szont a város és a Siletina közti társulás
még érvényben van, ez akadályozza a pá-
lyázást. Nehéz a boldogságtól búcsút
venni, csendül meg bennem Máté Péter
dala. Nem könnyű ám! Egyáltalán, szö-
vegelni könnyebb, mint cselekedni. Meny-
nyit hangoztatták a városatyák, hogy okos
város leszünk, megelőzünk mindenkit!
Tényleg, azt írja az egyik újság, hogy
2010-ben Marosvásárhely az országból
elsőként került fel a nemzetközi Smart
City-térképre az IBM és a Visa révén. Pár
hete meg az derült ki a folyamatban levő
Smart City-projektek 2019-es jelenté-
séből, hogy a lebonyolódó tervezetek
száma alapján meg se közelítjük a toplis-
tát. Mi mindig mindenben későn lépünk.
Vagy ha lépünk, akkor nem jó helyre. A
besorolásba természetesen a lakosság
életminősége, a közszállítás színvonala is
beleszámít. Akkor hogy várjuk el, hogy lab-
dába rúghassunk? Aki külföldre jár, tapasz-
talhatja, a busz akkor érkezik, amikorra a
részletes városi menetrend jelzi. De ne
menjünk ilyen messzire. Romániai telepü-
léseken is van ilyesmi. Például Kolozsvár
is nagyot lépett előre a buszos közbeszer-
zésben, a közszállítás tehermentesítésében,
sőt a környezetszennyezés csökkentésében
is. Vannak elektromos járművei, hibridek
is. Okostelefonon is lebonyolítható a jegy-
érvényesítés, kártyás megoldás is van.
Nyilván ellenőrök is. A legfrissebb hír sze-
rint június elején a polgármesteri hivatal
tíz modern járművel gazdagította az isko-
labusz-hálózatot. Ezzel már 12-re bővítette
a tanulók számára kialakított útvonalakat.
Nem gond, mondhatnánk, van miből, el-
végre Kolozsvár kincses város. De sehol
nincs annyi nagyokos, mint Marosvásárhe-
lyen! (N.M.K.)

Erről jut eszembe
(Folytatás az 1. oldalról)

Két képviselője lesz 
az RMDSZ-nek Brüsszelben

Közzétette hétfőn a központi vá-
lasztási bizottság (BEC) a május
26-ai voksolás hivatalos végered-
ményét, amely megerősítette, hogy
az RMDSZ két képviselőt küldhet
Brüsszelbe.

A magyar érdekképviselet 476 777 sza-
vazatot, az érvényes voksok 5,26 százalé-
kát szerezte meg. A harmadik mandátumát
kezdő Winkler Gyula EP-képviselő mel-
lett, a töredékvoksok újraosztása nyomán,
az RMDSZ-lista második helyén szereplő
Vincze Lóránt, az Európai Nemzetiségek
Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke is
mandátumhoz jutott.

Romániának egyelőre 32 képviselői
helye lesz az unió parlamentjében, de ha
kilép az Egyesült Királyság, 33-ra nő a
számuk.

A romániai EP-választást az európai
néppárti tagsággal rendelkező, Klaus Io-
hannis államfőt támogató ellenzéki Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) nyerte, amely a
voksok 27 százalékát szerezte meg, míg a
kormány vezető erejét képező Szociálde-
mokrata Pártra (PSD) a szavazatok 22,5
százalékát adták.

A PSD kis híján harmadik helyre szo-
rult, a szintén ellenzéki USR-PLUS vá-
lasztási szövetség – amelyet a Mentsétek
Meg Romániát Szövetség (USR) és a Da-
cian Cioloş volt miniszterelnök vezette
Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja

(PLUS) alakított – kevesebb mint fél szá-
zalékponttal marad le a kormánypárt mö-
gött, a voksok 22,36 százalékát szerezve
meg.

A korrupcióellenes jelszavakat hangoz-
tató új ellenzéki erő, amely a régi, „lesze-
repelt” politikai pártok alternatívájaként
tünteti fel magát, az európai liberálisok és
az Emmanuel Macron francia elnök által
irányított, a Köztársaság lendületben
(REM) nevű mozgalom által létrehozandó
új centrista frakcióhoz készül csatlakozni
az EP-ben.

Romániából még két párt jutott EP-kép-
viselethez: a PSD-ből kizárt Victor Ponta
volt miniszterelnök által alapított Pro Ro-
mánia párt 6,44 százalékkal, a Traian Bă-
sescu volt államfő által alapított, szintén
ellenzéki Népi Mozgalom Párt (PMP)
pedig 5,76 százalékkal.

A kormánykoalíció kisebbik pártja, a
Călin Popescu Tăriceanu szenátusi elnök
vezette liberális ALDE a voksok 4,1 szá-
zalékát szerezte meg, tehát nem lépte át a
bejutási küszöböt.

Romániában és a román külképvisele-
teken a jogosultak 51,2 százaléka, 9,35
millió választó adta le voksát az EP-vá-
lasztáson.

A PNL 10, a PSD 9, az USR-PLUS 8,
az RMDSZ, a PMP és Pro Románia pedig
2-2 EP-képviselőt küldhet Brüsszelbe.
(MTI)



Hajnali pünkösd
A Kossuth rádió kora reggeli műsora ünnepi

népszokásokról

Z sömle szuszogása már pár lépés
távolságról hallatszott. Legszíve-
sebben legelészéssel töltötte a reg-

geli sétaidőt a kávébarna francia buldog,
amelyet öltönyös, idős férfi őrzött a lakóte-
lepi sétányon. Igaz, nagy felügyeletre nem
volt szüksége, attól legalábbis nem kellett
tartani, hogy elszáguld a gazdi mellől, aki
majd tűvé teheti érte a tömbház körüli bok-
rokat. 

– Egyetlenegyszer veszett nyoma, de
akkor még fiatal volt, teli energiával – ma-
gyarázta a férfi, akinek nyugalmát, ráérős
bölcsességét egyszerre irigyeltem és csodál-
tam. – Persze, sohasem volt maratoni futó
őkelme, annak idején sem a gyorsasága
miatt vesztődött el – tette hozzá, majd me-
sélni kezdett. – Akkoriban én hordtam reg-
gelenként a kis unokám az óvodába, mert a
lányoméknak több hétre el kellett utazniuk az
országból. Zsömlét fél 8 körül szoktam le-
vinni a tömbház elé, és hogy ne boruljon fel
a megszokott programja, rábíztam egy szom-
széd fiúra. Persze, nem az én ötletem volt, az
a tizennégy év körüli gyerek ajánlotta fel,
hogy vigyáz rá. Sokáig bizonygatta, hogy ko-
rábban is vállalt már ilyen munkát, de, mint
kiderült, igazából csak az a kis zsebpénz ér-

dekelte, amit a segítségért ígértem. Amíg a
kutyám a többi négylábúval barátkozott, ját-
szott, a fogadott „pesztra” leült egy padra,
és telefonozott. Mire észbe kapott, a többi ku-
tyás hazament, és Zsömlének is hűlt helye
volt. Amikor hazaértem, a gyerek még ott fut-
kározott és füttyögetett kétségbeesetten a
tömbház körül. Mikor
megtudtam, mi történt,
úgy megijedtem, hogy
meg sem szidtam.
Mondtam, menjen haza,
majd én megkeresem a
kutyát. 

– Már aznap megtalálta?
– Csak szerettem volna. Napokig jártam a

környéket, Zsömle fotójával ellátott felhívást
ragasztottam ki mindenhol a lakótelepen.
Pénzjutalmat is ígértem. Egyszer aztán meg-
csörrent a telefon, egy idős hölgy volt a
vonal másik végén. Szólt, hogy a tömbháza
melletti parkban ténfereg egy hasonló kisku-
tya, zöld nyakörve van, mint az én Zsömlém-
nek. Rohantam a helyszínre. Aztán
megláttam a kis csavargót. A hölgy hallani

sem akart a megtalálónak járó pénzről, vi-
szont felhívott a lakásába kávézni. Elmesélte,
hogy pár héttel korábban hunyt el a cocker
spánielje, amellyel tizenegy évet töltött. Ne-
hezen tette túl magát a veszteségen, a kutyu-
son kívül ugyanis senkije nem volt, de azzal,
hogy segíthetett nekem, kicsit mintha meg-

könnyebbült volna.
Azóta is tartjuk a kap-
csolatot, szép, önzetlen
barátság alakult ki kö-
zöttünk. Biztattam,
hogy tegyen szert egy

másik négylábúra, de egyelőre nincs felké-
szülve rá. Viszont az állatvilággal a mai
napig szoros kapcsolatban van, sündisznót
etet a tömbház előtt, és a környékbeli galam-
bok közül is több az ő ablakára jár „kosz-
tolni”.

– Ön mióta kutyatartó?
– Kilenc éve. Zsömlét a feleségem halála

után vigasztalásként kaptam a lányomtól. Fi-
atal apaként sokat hordtam kutyakiállítá-
sokra, és mindig a buldogok kifutójánál
töltöttük a legtöbb időt. Tudta, hogy ez a ked-

venc fajtám, ezért választotta éppen Zsömlét.
Különleges találkozás volt, az első percben
a karomba kérte magát a fújtató apróság, és
azóta is feltétlen bizalommal van irántam.
Igen előkelő a családfája, a felmenői több-
nyire bajnokok voltak. A túlzott nemesítés
miatt azonban valamilyen genetikai beteg-
séggel jött a világra. Sokat jártam vele állat-
orvoshoz, rengeteg pénzt kiadtam
gyógyszerre. De egy banit sem sajnáltam, az
a hatalmas szeretet ugyanis, amit tőle kapok,
tízszer annyi ráfordítást is megér. Viszont, ha
valaki kutyát szeretne tartani, és tőlem kérne
tanácsot a választást illetően, gondolkozás
nélkül azt javasolnám, nézzen szét az állat-
menhelyen. Sok, jobb sorsra érdemes, sze-
retni való négylábú várakozik ott, amelyek
a természetes szelekció alapján maradtak
meg, erős, egészséges génekkel rendelkez-
nek. Bár még nem éltem át, sejtem, hogy az
egyik legfájóbb tapasztalás a házi kedvenc
elvesztése, amely jelenlétével kitölti a min-
dennapokat, értelmet ad az üres, színtelen
óráknak. Ezért szeretném néha, ha Zsömle
utcán talált, keverék jószág lenne. De aztán
mindig észbe kapok, hiszen egyértelmű,
hogy nekünk így, ebben a „földi gúnyában”
kellett találkozni. 
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Fújtató vigasz

A magyarországi közmédia és
a Hagyományok Háza közös
műsora pünkösd hetében az
ünnepkörhöz kapcsolódó
népszokásokat eleveníti fel. A
zenei összeállításban székely-
földi falusi vonószenekarok
muzsikálnak.

Pünkösd a keresztény egyház
egyik legnagyobb ünnepe, a tanítás
szerint Jézus mennybemenetele
után a Szentlélek ezen a napon
szállt le az apostolokra. 

A pünkösdi néphagyományok-
ban keverednek a keresztény, az ősi
pogány, illetve az ókori római ele-
mek: a termékenység, a nász és
ezek szimbolikus megjelenítése áll
a szokások középpontjában. Pün-
kösd ünneplésében fontos szerepet
játszanak a virágok, elsősorban a
pünkösdi rózsa, a rózsa, a jázmin és
a bodza.

Az egyik legismertebb pünkösd-
höz kapcsolódó hagyomány a pün-
kösdikirály-választás. A pünkösdi
királyt versenyjátékokkal, a fiata-
labb korosztályoknál bothúzással,
kakasütéssel – és még kimondani is
szörnyű –, gúnárnyakszakítással vá-
lasztották. Aki megnyerte a ver-
senyt, az egy esztendeig
kiváltságokat élvezett. Máshol a ki-

rálynéjárás szokása alakult ki. A
pünkösdölés énekes-táncos ado-
mánygyűjtés jellegű népszokás,
mely alapvetően az Alföldön is-
mert. Eredeti formájában lányok és
legények házról házra jártak a falu-
ban, köszöntőt mondtak, énekeltek,
táncoltak, adományként pedig
almát, diót, tojást, esetleg néhány
fillért kaptak. A számos, pünkösd-
höz és ekkori adománykéréshez
kapcsolódó helyi szokás közül csak
a nevük miatt érdemes megemlíteni
néhányat. Ilyen például a Nyugat-
Magyarországról ismert „törökba-
sázás”, a „rabjárás” és a
„borzajárás”, az udvarhelyszéki
„hesspávázás”.

A felnőttek ilyenkor tartották a
cselédvásárt, de ezen a napon szed-
ték a báránydézsmát, ekkor kapták
a pásztorok az úgynevezett pün-
kösdi garast. Ez időben jellemző
szokás volt a zöld ágak házba vi-
tele. Ez ősi termékenységvarázslá-
sok emlékét is idézhette, de egyben
védelem is volt a rontás, a boszor-
kányok ellen. A földbe tűzött zöld
ág pedig a hiedelem szerint meg-
óvja a vetést a jégveréstől, a kárte-
vőktől.

A sok udvarlással, párválasztás-
sal kapcsolatos szokás közül csak

egy különlegeset említünk meg:
Tolna megyében, Bátán és a sárközi
Szeremlén a májusi kalinkázás, csó-
nakázás, ladikázás volt szokásban.
Ez utóbbi helyen a lányok az udvar-
lótól díszes evezőt kaptak aján-
dékba ezen a napon.

Gyimesben úgy tartották, ha
ilyenkor esik, jó termés várható.
Baranyában és Bács-Bodrogban azt
mondták: ha pünkösdkor szép az
idő, sok bor lesz. De ha esőre állt,
ez járta: pünkösdi eső ritkán hoz jót.

Sok helyütt hitték, hogy aki pün-
kösd hajnalban születik, szerencsés
lesz; a hajnalban merített kútvízben
való mosdás egész évre elűzi a be-
tegséget, keléseket.

A pünkösdi harmatnak egészség-
és főként szépségvarázsló erőt tulaj-
donítottak. Zalában pünkösd hajna-
lán napkelte előtt a lányok a kertben
harmatban mosdottak, hogy szép le-
gyen a bőrük és ne legyen szeplős
az arcuk.

A Hagyományok Háza műsorá-
ban székelyföldi falusi vonósban-
dák felvételei szólnak. 

Szerkesztő-műsorvezető: Pénzes
Géza.  Adás: Kossuth rádió (minden
reggel 5.03)

A műsor interneten elérhető:
www.mediaklikk.hu/mediatar/

Amint arról korábban is beszá-
moltunk, az egyetemes operamű-
vészet nemzetközi hírnévnek
örvendő előadói érkeztek Er-
délybe, a Virginia Zeani királyi
operafesztiválra. A Marosvásárhe-
lyen, Szászrégenben és Kolozsvá-
ron május 31-e és június 9-e között
zajló, nívós koncerteket, gyereke-
lőadásokat, az ifjúságnak szánt
rendezvényeket és a nemzetközi
zenei színtér nagy nevei által tar-
tott műhelymunkákat felvonultató
komolyzenei szemle részeként har-
madik alkalommal megszervezett,
nagy presztízzsel rendelkező L’As-
soluta Virginia Zeani Royal Voice
Competition keretében ifjú iráni,
ausztráliai, dél-koreai, szerbiai és
örményországi művészek verse-
nyeztek a román királyi ház jóvol-
tából az I. Mihály király
pecsétjével ellátott nagydíjért. 

Az énekverseny I. Mihály király
Nagydíját Paula Iancic szoprán, a
kolozsvári Gheorghe Dima Zene-
akadémia végzettje érdemelte ki. A
Bayerischen Staatsoper operastú-
diójának volt tagjaként az előadó
gyakran együttműködik a kolozs-
vári, jászvásári és temesvári ope-
rákkal, a bukaresti állami operával,
az aradi állami filharmóniával és a
kolozsvári filharmóniával. Paula
Iancic Violetta È strano áriáját adta
elő Verdi Traviatájának első felvo-
násából – e szerep hozta meg a
nemzetközi hírnevet Virginia
Zeani számára is. Az idei verseny
további díjazottjai között volt
Nadia Cerchez szoprán, a kisi-
nyovi Zenei, Előadóművészeti és
Képzőművészeti Akadémia vég-
zettje (I. díj), a bukaresti nemzeti
zeneakadémia két végzettjével –

Florentina Soare mezzoszopránnal
(II. díj) és George Ionuţ Vârban te-
norral (III. díj) – egyetemben.

A díjazott ifjú művészek az idei
operafesztivál keretében Kolozs-
váron az operaművészet nemzet-
közi hírnévnek örvendő, a világ
színpadain a legnagyobb lírai sze-
repeket színre vívő előadóművésze
mellett lépnek fel: Nelly Miricioiu
szopránt, a Covent Garden Royal
Opera House, a new york-i Metro-
politan Opera, avagy a milánói
Scala csillagát a nemzetközi kritika
José Carreras, José Cura, Plácido
Domingo, avagy Alfredo Kraus
mellett emlegeti.

Az operafesztivál egyik kiemel-
kedő eseményeként megszervezett
koncertre június 6-án, csütörtökön
este 7 órától kerül sor a Kolozsvári
Magyar Operában. 

Az idei fesztivál karmestere a
besszarábiai származású Vladimir
Lungu, a kolozsvári román opera
külső munkatársa, az izmiri Dokuz
Eylül konzervatórium professzora,
aki számos világhírű előadómű-
vésszel dolgozott együtt, az argen-
tin José Curától az orosz-amerikai
Alexander Markovig. (Knb.)

Véget ért a L’Assoluta Virginia
Zeani Royal Voice Competition

2019 énekverseny
Az operaművészet új csillagai Nelly Miricioiu

szopránnal lépnek fel Kolozsváron

Vida Gábor a Látó szépirodalmi folyóirat 
új főszerkesztője

Vida Gábor író lett a marosvásár-
helyi Látó szépirodalmi folyóirat
főszerkesztője – adta hírül kedden a
romániai magyar média.

A kinevezés június 1-től lépett
hatályba. Vida Gábor eddig a folyó-
irat prózarovatának vezetője volt, a
lap élén Kovács András Ferenc köl-
tőt váltotta, aki 2008-tól vezette a
Látót.

Az új főszerkesztő a Marosvásár-
helyi Rádiónak elmondta: a Látó
stabil arculattal rendelkezik, így
mélyreható strukturális, koncepció-
beli változtatásokat nem tervez.
Úgy vélte, hogy az idén 30 éves fo-
lyóirat felnőtté vált, és továbbra is
tükrözni kívánja a kortárs magyar
irodalom pulzusát határok nélkül.
Emlékeztetett, hogy eddig is nyitot-
tak voltak magyar szerzők írásainak
közlésére, függetlenül attól, hogy

hol élnek ők, és ez ezután is így
lesz. Úgy vélte, a rendszerváltozás
előtti időszakkal ellentétben nincs

cenzúra, megszűntek a határok és a
korlátok, most viszont a bürokrácia
okozza a legnagyobb nehézséget,
amely a művészetet, a kreativitást,
a gondolkozást megpróbálja beszo-
rítani a maga rossz, absztrakt termi-
nológiájába.

A főszerkesztő úgy ítélte meg,
hogy az irodalom helyzete jó, hi-
szen ma ugyan már nem milliók ol-
vassák egypár sikerkönyv
kivételével, de még mindig hűséges
olvasótábort alkotnak azok, akiket
érdekel a mai magyar nyelv és a
kortárs irodalom.

A Marosvásárhelyen havonta
megjelenő folyóirat 1989 decem-
berében indult a jelenlegi címmel
az Igaz Szó helyett, amelyet 1953-
ban alapítottak. A Látó fő fenntar-
tója a Maros megyei ön-
kormányzat.

Forrás: lira.hu



Április végén GDP-arányosan 1,1
százalék volt az államháztartási
hiány, kétszerese a március véginek
– közölte hétfőn a pénzügyminiszté-
rium.

A hiány abszolút értékben elérte a
11,4 milliárd lejt, március végén a
deficit 5,5 milliárd lej volt, a GDP
0,54 százalékát tette ki.

Éves összevetésben az államház-
tartási hiány csaknem megkétszere-
ződött, hiszen 2018-ban négy hónap
után 6,05 milliárd lejes hiányt je-
gyeztek, ami a GDP 0,65 százaléká-
nak felelt meg.

A vizsgált időszakban az állam-
háztartás bevételei abszolút értékben

11 százalékkal nőttek, ugyanakkor a
kiadások csaknem 16 százalékkal
bővültek. 

A személyi kiadások, ami a köz-
szférában a béreket jelenti, 26 száza-
lékkal voltak nagyobbak a tavalyi
azonos időszakhoz képest, a szolgál-
tatásokra és javakra csaknem 15 szá-
zalékkal többet költöttek, a szociális
kiadások is 15 százalékkal emelked-
tek, amit elsősorban a nyugdíjak ta-
valy július 1-től való 10 százalékos
emelése befolyásolt.

A kormány az idén 2,76 százalé-
kos államháztartási hiányra számít
5,5 százalékos gazdasági növekedés
mellett. (MTI)

Egy hónap alatt megduplázódott
az államháztartás hiánya

Szerkesztette: Benedek István
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Gyorsított eljárásra vonat-
kozó kérelmet nyújtott be
egy amerikai bíróságon a Hu-
awei kínai telekommuniká-
ciós óriásvállalat, hogy
tegyék semmissé azt a tiltó
rendeletet, amelynek értel-
mében a kínai vállalat nem
vásárolhat alkatrészeket
vagy technológiát amerikai
cégektől az Egyesült Államok
kormányzatának engedélye
nélkül – adta hírül a CCTV
kínai állami televízió szerdán.

A CCTV közzétette Szung Liu-
ping, a Huawei vezető jogászának
egy nappal korábban kiadott köz-
leményét, amelyben az áll: a ren-
delet közvetlen módon ítélte
bűnösnek a Huaweit, és a cég ellen
nagymértékű korlátozó intézkedé-
seket vezetett be azzal a nyilván-
való céllal, hogy a Huaweit
elüldözze az amerikai piacról.
Szung rámutat: jogalkotással helyet-
tesíteni a megfelelő bírósági eljárást
zsarnoki intézkedés, amit az ameri-
kai alkotmány egyértelműen tilt.

A kérelmet a vállalat az Egyesült
Államokban kedd este, kínai idő
szerint szerda reggel nyújtotta be
egy márciusban kezdeményezett
kereset meggyorsítására, amelyet
egy texasi bíróságon indított, ott,
ahol a Huawei amerikai központja
található.

Az eredeti keresetben is arra hi-
vatkoztak, hogy az amerikai kor-
mányzat mindenféle bizonyíték
nélkül, a Huawei szerint alkot-
mányellenes módon vezetett be

megszorításokat a cég ellen. A
gyorsított eljárással lehetőség
lenne arra, hogy a bíró ítéletet hir-
dessen az ügyben a tárgyalás teljes
menetének lefolytatása nélkül,
még azelőtt, hogy lejárna a tiltóin-
tézkedés 90 napos felfüggesztése.

Az amerikai kereskedelmi mi-
nisztérium május közepén tette fel
a Huaweit és hetven leányvállalatát
arra a feketelistára, amelyen az
Egyesült Államok nemzetbiztonsá-
gára vagy külpolitikai érdekeire
potenciális veszélyt jelentő cégek
szerepelnek. Ezek a vállalatok az
amerikai kormányzat engedélye
nélkül nem vásárolhatnak alkatré-
szeket vagy technológiát amerikai
cégektől.

Néhány nappal később pedig az
Egyesült Államok kereskedelmi
minisztériuma formálisan is meg-
tiltotta amerikai termékek eladását
a kínai telekommunikációs óriás-
vállalatnak. Ennek eredményeként
a Google május 19-én bejelentette,
hogy az amerikai kereskedelmi mi-
nisztérium rendeletének értelmé-
ben felfüggeszti több együtt-
működését a Huaweijel, továbbá
amerikai sajtóértesülések szerint a
Qualcomm és az Intel mikrochip-
gyártók sem fognak alkatrészeket
eladni a Huaweinek a rendelet ha-
tályba lépését követően.

A South China Morning Post
hongkongi lapnak nyilatkozó meg
nem nevezett források szerint
pedig a Microsoft megvonja a
Windows operációs rendszer hasz-
nálati jogát a kínai vállalattól, az

amerikai szoftvergyártó Huaweinál
dolgozó csapata már ki is költözött
a kínai cég Sencsenben található
központjából. Az idézett források
azonban azt nem tudták megerősí-
teni, hogy a helyzet végleges, vagy
csak ideiglenes intézkedésről lenne
szó.

Zsen Cseng-fej (Ren Zhengfei),
a Huawei Technologies alapítója
egy hétfőn közzétett interjúban a
Bloomberg amerikai hírügynök-
ségnek úgy nyilatkozott: a vállalat
a saját fejlesztések felgyorsításán,
illetve más beszállítókkal való
együttműködéseken keresztül
igyekszik fenntartani előnyös hely-
zetét a piaci versenyben. Richard
Jü Cseng-tung (Richard Yu Cheng-
dong), a cég mobiltelefon üzletá-
gának vezérigazgatója a múlt héten
arról beszélt: a Huawei saját fej-
lesztésű operációs rendszere már
idén ősszel piacra kerülhet.

Az Egyesült Államok állítása
szerint a Huawei távközlési beren-
dezései kémkedésre adnak lehető-
séget a kínai hatóságoknak. A
Huawei és a kínai kormány több
alkalommal is visszautasította az
Egyesült Államok állításait, és bi-
zonyítékok bemutatására szólította
fel. A vádakkal kapcsolatban a cég
alapítója egy múlt heti interjúban
úgy fogalmazott: a Huawei magán-
vállalat, termékeinek vásárlása és
használata kizárólag személyes
preferencián alapuló felhasználói
döntés kellene hogy legyen, nem
pedig politikai játszmák tárgya.
(MTI)

Bírósághoz fordult a Huawei 
az amerikai szankciók miatt

Állandóan kísérletezik, és új
ízekkel, új formákkal lepi meg
vásárlóit a nyárádszentmár-
toni Szőke Tímea. Kézműves
sajtjai iránt egyre nő a keres-
let, míg kezdetben csupán né-
hány száz liter tejből készített
különféle termékeket, ma
mintegy háromezer litert dol-
goz fel havonta. 

Tímea jó példája annak, hogy
kellő szorgalommal és kitartó mun-
kával igenis meg tud élni vidéken
egy fiatal. Ifjú kora ellenére létre-
hozta a saját vállalkozását, amit fo-
kozatosan bővít, képezi magát,
kísérletezik, és arra törekszik, hogy
folyamatosan új termékekkel lepje
meg vásárlóit. 

A szülei állattartással foglalkoz-
nak, hagyományos sajt mindig is
készült a családi portán, Tímeát
pedig az is foglalkoztatta, hogy kí-
sérletezni kellene, új ízeket, új for-
mákat kipróbálni. Kezdetben az
interneten kutakodott, magyaror-
szági, sajtkészítésre szakosodott ol-
dalon kért segítséget tapasztalt
személyektől, majd elvégzett egy
sajtkészítő tanfolyamot Nyárádsze-
redában. 

Legutóbbi ottjártunk óta bővült a
kis műhely, ahol a termelő ínyenc-
ségei készülnek, a nyárádszentmár-
toni Lovasfogadótól nem messze, a
domboldalon fekvő szülői tanyán
tavasszal vette birtokba Tímea az
eddiginél tágasabb helyiséget, ahol
feldolgozza a saját állataiktól szár-
mazó friss tejet. Mint mondta,

egyre nagyobb a kereslet a termé-
kei iránt, a régi kis műhely már
nem volt alkalmas arra, hogy na-
gyobb mennyiségű tejet dolgozzon
fel. Néhány évvel ezelőtt, amikor
nekilátott a sajtkészítésnek, öt-hat-
száz liter tejjel kezdte, és viszony-
lag rövid idő alatt ez a mennyiség
a többszörösére nőtt, múlt hónap-
ban 3 ezer liter tejet dolgozott fel.
Naponta legalább nyolc kiló sajtot
készít, ami rövid idő alatt gazdára
talál, de vannak napok, amikor
ennél többet is előállít. 

A sajtkészítés technikájáról
szólva elmondta, elsőként elkészíti
a hagyományos sajtot úgy, ahogyan
a szülei. Az alapsajtot forró, sós víz-
ben olvasztja, majd formát ad neki,
például fölfonja vagy föltekeri.
Többféle formájú és ízesítésű sajtot
készít: van hagyományos dália, fo-

nott sajtok, valamint a vásárlók
egyik nagy kedvence, a parenyica
vagy szalagsajt.

Tímea úgy véli, folyamatosan
szükség van az új ízekre, az új ter-
mékekre ahhoz, hogy a piacon tud-
jon maradni, hiszen azt tapasztalja,
hogy az emberek szeretik, ha rend-
szeresen előrukkol újdonságokkal,
a vásárlói először az új termékek
felől érdeklődnek. Legutóbb furfan-
gos székely fűszeres termékeivel
örvendeztette meg őket. Ez egy kü-
lönleges fűszerkeverék, amit terme-
lőtől vásárolt, ezzel bolondította
meg a lágy sajtot. Igen népszerű, a
gyerekek körében is, a pálcika
alakú sajt, amit kis poharakba téve
kínál, a termékvásárokon sétálgatás
közben a felnőttek is előszeretettel
csemegéznek belőle. Nemrég elkez-
dődött a juhtejidény, így Tímea

ebből is készített érlelt
sajtot. Úgy véli, na-
gyon ízletes. – A juhtej
zsírosabb, és sokkal in-
tenzívebb az íze, mint
a tehéntejé, éppen
ezért nem mindenki
szereti, de vannak,
akik éppen emiatt ré-
szesítik előnyben. A
vásárlók kedvencei
elsősorban a félke-
mény sajtok közül a
fűszeres tekercsek, a
legtöbb a medvehagy-
más, csípős paprikás
és fokhagymás ízesí-
tésűből fogy el –
árulja el Tímea. A fű-
szereket többnyire ő
maga termeszti, de
ami nem terem meg a
gazdaságban, próbálja
helyi termelőktől be-
szerezni, ugyanis ezt
megbízhatóbb forrás-

nak tartja, mint ha a boltból vásá-
rolná.

Tímea elsősorban vásárokon ér-
tékesíti az árut, állandó résztvevője
a havonta megszervezett Petry-vá-
sárnak, de már kialakult a kliens-
köre, amelynek hetente-kéthetente
házhoz szállítja a megrendelt termé-
ket. Mint mondta, amióta rendsze-
resen jelen van a Petry-vásáron,
kevesebb a házhoz szállításra az
igény, jelenleg mintegy tizenöt csa-
ládnak viszi haza a megrendelt saj-
tot, ugyanis sok marosvásárhelyi
család a havi vásáron veszi meg.
Van aki lefagyasztja, a kemény saj-
tok alkalmasak erre. 

Ugyanakkor Marosvásárhely fő-
terén nemrég nyílt egy kézműves
termékeket kínáló bolt, ott is meg-
találhatók a nyárádszentmártoni
műhelyben készült félkemény füs-
tölt sajtok. Pici az üzlet, egy kis
hűtő van erre a célra, emiatt nem
tud oda több terméket vinni – tette
hozzá Tímea. 

Egyre kelendőbb a nyárádszentmártoni sajt
Folyamatosan új ízeket várnak a vásárlók

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor
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Csodálatos, valószínűleg felejthetet-
len élményekkel és díjakkal tértek
haza a Together Dance klub kis tán-
coslányai a horvátországi DanceStar
World Finals versenyről, ahol 20 or-
szág több ezer sportolója, táncosa
mérte össze tehetségét. Az előzőleg
lezajlott selejtezőkön (nálunk Buka-
restben és Kolozsváron rendezték)
szerzett pontszámok alapján A és B li-
gában, több mint tíz táncstílusban,
négy korcsoportra osztva méretkez-
tek meg. A DanceStar Gala Night
nevű, 10 ezer eurós összdíjazású ver-
senyre különzsűri választott be ezer-
nél több koreográfiából 20-at, idén
egy aradi tánccsoport is bekerült.
Több 400 eurós különdíjat is kiosztot-
tak.

Mindennap különböző stílusok többórás
workshopján lehetett részt venni szakértők
(akár a zsűri tagjai) irányításával. Romániá-
ból – a szurkolókkal együtt – ezren felüli lét-
számban vettek részt, a versenyzők számos
dobogós helyezést szereztek. Többnyire a
dél-afrikaiak voltak az élvonalban, és több
magyar csoport díjazását is követhettük. 

A versenyt a Horvátország egyik legszebb
kikötővárosához, Porechez tartozó Kék
(Plava) és Zöld (Zelena) Lagúna üdülőköz-
pontban/strandon rendezték. Az óriási sport-
csarnokban két külön teremben május 22-e
reggelétől vasárnap délutánig folyamatosan
zajlottak a versenyszámok, a díjazásokkal
megszakítva. Profi szervezésre vallott, hogy
az óriási létszám ellenére sehol sem volt kü-
lönösebb tolongás, sorban állás, az illemhe-
lyeket tisztán tartották, a csapattársak és

szurkolók a zsűri megzavarása nélkül ülhet-
tek be végignézni a produkciókat, az előcsar-
nokokban kialakított öltözőkben próbálni is
lehetett. A szabadban maradt nézők, szurko-
lók két terjedelmes kivetítőn élőben nézhet-
ték, hogy éppen mi zajlik a színpadon.

Május 21-én este ünnepélyesen, de bulis
hangulatban vette kezdetét a bajnokság: or-
szágzászlókkal vonultak fel a sportolók a
strandon felállított óriási színpadon, legna-
gyobb létszámban – a románok mellett – az
osztrákok, a magyarok és a dél-afrikaiak vol-
tak. Gyönyörű tűzijáték fűszerezte a megnyi-
tót, utána óriási buli kerekedett az idősebb
versenyzőknek.

A vásárhelyi lányok két csoporttánccal és
több szólóval neveztek be, és kiváló eredmé-
nyeket értek el.

Az A ligában a 10 tagú csoport 2. lett az
acrobatic dance/mini kategóriában a Heart of
Courage című tánccal. Anda Tătar, aki már
több nemzetközi versenyen is részt vett, 

Bizarre című szólójával az A
liga open/children kategóriájá-
ban világbajnok lett.

A B ligás eredmények, szó-
lókkal: David-Peres Amelié
(acrobatic dance/mini kategó-
ria) 3. helyezett, Varga-Fekete
Csenge (open/children, 20-an
voltak versenyben) 5. helyezett
lett, Anda Tătar (lyrical/child-
ren) 5. lett a 26-ból, Annema-
rie Lutsch – aki ugyancsak ért
már el dobogós helyezést
nemzetközi versenyen – (ac-
robatic dance/junior kategó-
ria, ahol 19-en voltak) 2. lett.
A 24 lányból álló formáció a
Karib-tenger kalózai című
tánccal az open/children/for-
mation kategóriában 1. helye-
zett lett, 11 csoportot utasítva
maga mögé. 

Köszönet illeti Pásztor
Tünde, Kovács G. Annamária
és Daniela Vlagea oktatókat,
valamint a fáradságot nem kí-
mélő, az anyiagiakat nem néző

szülőket, akik mindehhez hozzásegítették te-
hetséges gyerekeiket. Az oda-vissza megtett
hosszú utat feledtette a sok-sok élmény,
amellyel gyermek és szülő gazdagodott az
Adria partján, a csodálatos környezetben. A
tenger vize túl hideg volt a fürdéshez, de le-
hetett napozni, hancúrozni, medúzát, kavi-
csokat, rákot keresni, a környéket, a várost
felfedezni. Szerencsére nagyobbrészt napsü-
tésben volt részünk, egy többórás hajókirán-
duláson is részt vett a csapat. Delfinlesésre
előbb messzire behajóztunk az Adrián, azután
a Lim-fjordba, majd végül a part mentén
vissza a Plava Laguna kikötőjébe. Sajnos
nem közelítették meg hajónkat a delfinek, de
mindenik felbukkanását óriási üdvrivalgás
fogadta. 

– Csodálatos élmény volt, felejthetetlen,
hisz nagy álmom vált valóra: a világbajnoki
cím megszerzése szólóval. Dupla öröm, hogy
a csoporttánccal is elsők lettünk – mondta
Anda Tătar kétszeres világbajnok. 

– Tünde (sz. m.: Pásztor Tünde oktató) in-
terneten, élő közvetítésben követte a verseny-
társaink fellépéseit, folyamatosan kapcso-
latban voltunk, egyeztettünk, és arra jutot-
tunk, hogy két olyan koreográfia volt, ame-
lyekkel megelőzhetnek, a lányoknak is
mondtam, hogy a 3. helyre biztos van esé-
lyünk. Díjazáskor, ahogy közeledett a mi ka-
tegóriánk, egyre fokozódott az izgalom, majd
amikor egy másik csoport lett a 3., nagyon
megijedtem, gondoltam, hátha a 2. a miénk.
Szinte pánikba estem, amikor a 2. helyet is
másnak osztották, hiszen most hogy vigasz-
talom meg a lányaim? Lélegzet-visszafojtva
vártuk a győztes megnevezését, aztán amikor
a műsorvezető kiejtette a száján, hogy Piii
(mert Piraţii din Caraibe volt a versenylistán),
akkora örömujjongásban törtek ki a szülők,
hogy újra kiáltotta a nevünket, a lányok a do-
bogón felsorakozva sírtak, velük sírtam én is,
szinte reszkettem az örömtől. Bajnokok vol-
tak, megérdemelten! Rendkívüli élmény volt,
amelyből további munkájukban, fejlő-
désükben erőt fognak meríteni – mesélt érzé-
seiről Daniela Vlagea oktató, aki a tán-
cosokat vezette, irányította a verseny öt 
napján. (m. m.)

DanceStar világbajnokság
Marosvásárhelyi lányok sikerei

„Miniacrósok”: Blaj Antonia Nicol, Neag Andreea, Vila Antonia, Bogdan Diana, Oprea Maria, Bapcsán Alexa, Varga-Fekete Csenge, David
Peres Amelié, Makkai Nóra, Florea Larisa 

A „kalózok”: Anda Tătar, Moldovan Adela, D. Peres Amelié, Codo Iringó, Bapcsán Alexa, Michel Anett, Cotora Aliona,
Elek Alíz, Florea Larisa, Szarka Iringó, Blaga Cezara, Muzgociu Nina, Bandi Krisztina, István Eszter, Moga Claudia,
Vargha Arianna, Makkai Nóra, Lüdke Orsolya, Muzsnai Adrienn, Annemarie Lutsch, Varga F. Csenge, Iclodean Raluca
(Varga Orsolya és Maier Zsanett nem vett részt)



Annak ellenére, hogy törvény-
rendelet szabályozza a veszé-
lyes és agresszív kutyák
tartását és sétáltatását, nem
ritka a szájkosár és póráz nél-
kül sétáltatott nagy testű eb.
Az állat tulajdonosa általában
azzal védekezik, hogy a ked-
vence ártalmatlan. Azonban
bármilyen külső tényező, ese-
tenként a kisebb méretű ku-
tyák ugatása is kiválthatja az
agressziót, ami vérengzésbe
torkollhat.

– Mi a teendő abban az esetben,
ha bárkit kutyatámadás ér, hol je-
lentheti be a szabálytalankodókat?
– intéztük kérdéseinket a megyei
rendőrséghez. 

A Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőségtől kapott válaszok sze-

rint ha valakit kutyatámadás ér, az a
112-es sürgősségi hívószámot kell
tárcsázza, vagy értesítse a legköze-
lebbi rendőrséget. 

A veszélyes vagy agresszív ku-
tyák tartását a 2002. évi 55-ös
számú sürgősségi kormányrendelet
szabályozza. A veszélyesnek minő-
sített kutyákat két kategóriába so-
rolják, éspedig a harci kutyák
csoportjába tartozik a pitbull, boer-
bull, bandog és keverékei, a máso-
dik csoportba az american
staffordshire terrier, tosa, rottwei-
ler, argentin dog, mastino napoli-
tano, fila brazileiro, cane corso,
kaukázusi juhászkutya, mastiff és
keverékei. Az említett kategóriák
gazdája olyan 18 év fölötti egyén
kell legyen, akit nem ítéltek el sze-
mély ellen elkövetett bűncselek-
mény miatt. Az állat tulajdonosa
vagy az ideiglenes megőrzését fel-
vállaló személy köteles az ebtartók

országos egyesületéhez bejegyez-
tetni az állatot, az ingatlan vagy
lakás bejáratához pedig jól látható
táblára kiírni a veszélyes vagy ag-
resszív kutyára való figyelmezte-
tést.

Agresszív kutyák kategóriájába
tartoznak mindazok az állatok, ame-
lyek provokálás nélkül támadnak és
harapnak meg embereket vagy ál-
latokat köz- vagy magánterületen,
valamint harci kutyának képezték
ki, és részt vesz kutyaviadalokon.
Egyébként tilos a kutyaviadalok
szervezése és a harci kutyáknak erre
a célra való felkészítése, attól füg-
getlenül, hogy a kutya melyik fajtá-
hoz tartozik. 

– Mire számíthat az a kutyatulaj-
donos, akinek az állata egy másik
háziállatot sebesít meg vagy pusztít
el?

– Amennyiben egy kutya em-
berre vagy állatra támad, és megse-

besíti vagy megöli a háziállatot,
megsebesít egy járókelőt, az állat
tulajdonosára 100–500 lej közötti
bírság szabható ki az óvintézkedé-
sek elhanyagolása miatt. Amikor
egy kis testű kutyát megtámad egy
agresszív kutya, az áldozat gazdája
a 112-es sürgősségi hívószámot kell
tárcsázza, vagy a legközelebbi rend-
őrséget értesítse. A veszélyes kate-
góriákba sorolt ebek eltűnését vagy
elpusztulását 48 órán belül jelenteni
kell a rendőrségen, ellenkező eset-
ben 500–1.500 lejes bírság szabható
ki.

A fent említett kutyák tulajdono-
sai kötelesek a helyileg illetékes
rendőrségre benyújtani az ebtartók
országos egyesülete által kibocsá-
tott igazolás fénymásolatát, amely
tartalmazza az állat besorolását,
ezenkívül felelősségvállalási nyilat-
kozatot. A felelősségvállalásnak tar-
talmaznia kell a kutya azonosító
számát, és bizonyítani kell a ve-
szettség elleni és a kötelező védőol-
tásokat, az ivartalanítás elvégzését.
Nem utolsósorban polgári biztosí-
tást kell kötni az állat által okozott
esetleges károk megtérítésére. Lak-
címváltozás esetén a kutyatulajdo-
nos 48 órán belül köteles az új
lakhely szerinti rendőrségen leadni
az említett okmányokat. Tilos ke-
reskedni, forgalmazni és szaporí-
tani, illetve sorsukra hagyni azokat

a veszélyes kategóriába tartozó ku-
tyákat, amelyek nem rendelkeznek
az országos egyesület eredetigazo-
lásával.

A harci kutyák csoportjába tar-
tozó pitbull, boerbull, bandog és ke-
verékeit kötelező módon
ivartalanítani kell, a nemüktől füg-
getlenül. Az ivartalanítást be kell
jegyeztetni az állat egészségügyi
könyvébe. Ellenkező esetben 1.500
és 3.000 lej közötti bírság szabható
ki az állat tulajdonosára. A pitbull,
boerbull, bandog és keverékeinek,
akárcsak a második csoportba tar-
tozó, agresszív kutyaként megneve-
zett rottweilernek és társainak a
közutak kivételével tilos közterüle-
teken, valamint az ingatlanok közö-
sen használt részébe póráz nélkül
belépni vagy közszállítási eszkö-
zökre felszállni, az csakis szájkosár-
ral és pórázon, felnőtt személy
kíséretében engedélyezett. Az emlí-
tett előírások be nem tartása miatt
1.500–3.000 lejes bírság szabható
ki. A kihágások megállapítását és a
bírságokat az állategészségügyi fel-
ügyelők szabják meg, valamint a
belügyminisztérium ezzel 
megbízott személyzete – tudtuk
meg a Cătană Daniel-Ovidiu
rendőr-főfelügyelő és Costea Ale-
xandru rendőrfelügyelő, a közren-
dészeti osztály főnökének
válaszaiból.

Az előzetes letartóztatást a bün-
tetőeljárás első két szakaszában
lehet elrendelni, vagyis mind a nyo-
mozati szakaszban, mind a bíró-
sági szakaszban. A jogerős döntés
megszületése után amennyiben az
ítélet végrehajtása következik, ter-
mészetesen bűncselekmény elkö-
vetéséért, ugyanúgy le lehet
tartóztatni az esetlegesen a bünte-
tést szabadlábon letöltő személyt,
de az már nem az elbírált ügy ke-
retében folyik le, hanem új eljárás
elindítását jelenti.

A nyomozati szakaszban az elő-
zetes letartóztatást az ügyész java-
solja, aki ezzel kapcsolatosan
indokolt véleményezést kell be-
nyújtson arra a bíróságra, amely az
illető bűncselekményeket első
fokon lenne hivatott elbírálni, vagy
az azzal megegyező rangú bíró-
ságra, amelynek illetékességében az
őrizetbe vétel helye, a bűncselek-

mény elkövetési helye vagy a letar-
tóztatást kezdeményező ügyészség
székhelye van. A javaslathoz csa-
tolni kell a nyomozati dossziét vagy
azokat az iratokat, amelyek releván-
sak a javasolt kényszer- intézkedés
szempontjából. 

A letartóztatásról külön erre a
célra létrehozott szabadságjogi bírói
tanács (judecător de drepturi şi li-
bertăţi) dönt. Ha a gyanúsítottat elő-
zetesen őrizetbe vették, a bíróság
értesítése a letartóztatási javaslatról
legkevesebb 6 órával a 24 órás elő-
zetes letartóztatás lejárta előtt meg
kell történjen. Amint a bíró meg-
kapta a letartóztatási javaslatot, ki-
jelöli a letartóztatási tárgyalás
napját és óráját, erről külön érte-
sítve az ügyészséget (aki elő kell ál-
lítsa az őrizetbe vett személyt) és a
gyanúsított ügyvédjét, aki lehet vá-
lasztott vagy hivatalból kiválasztott
védő. Az ügyvédnek kötelező
módon biztosítani kell a nyomozati
és letartóztatási dosszié tanulmá-
nyozásának jogát a bírósági tárgya-
lás letartóztatása előtt. A

letartóztatási tárgyalást kötelező
módon a tanácsteremben (camera
de consiliu) tartja meg a bíró, a le-
tartóztatási tárgyalást pedig kizáró-
lag az illető személy jelenlétében
lehet megtartani. Ez alól az utóbbi
feltétel alól a következő kivételek
léteznek: amikor a gyanúsított nem
igazolja hiányát, amikor eltűnt, ki-
vonja magát az eljárás alól, kény-
szerhelyzet vagy szükséghelyzet,
illetve egészségi állapota miatt nem
lehetséges megjelenése vagy előve-
zetése. A letartóztatáskor alapvető
feltétel, hogy mind a védelem,
mind a vád képviselői kötelező
módon meg kell jelenjenek. A fel-
szólalási sorrend a következő:
ügyész, védő, gyanúsított. A bíró
által hozott döntések a következők
lehetnek: jóváhagyja a letartózta-
tási javaslatot, megszerkeszti a le-
tartóztatási parancsot, és közli a
gyanúsítottal egy általa megértett
nyelven a letartóztatás indokait, át-
adva a letartóztatási parancsot is.
Ugyanakkor tájékoztatni kell írás-
ban minden, őt a letartóztatás ideje

alatt megillető jogról, valamint a
bíróságnak kötelessége értesíteni
egy családtagot vagy hozzátartozót
vagy más megjelölt személyt a le-
tartóztatás megtörténtéről, valamint
a letartóztatás végrehajtásának
helyéről. Ugyanakkor idegen állam-
polgár esetén értesíteni kell az ille-
tékes diplomáciai képviseletet,
illetve a későbbi változásokat is kö-
zölni kell. Amennyiben a letartózta-
tott személy gyámságában,
védelmében, gondozásában olyan
személy van, akinek további véde-
lemre van szüksége (kiskorú, beteg,
gyámság alá helyezett vagy más
személy), a bíróság azonnal értesíti
a megfelelő védelmi hatóságot.
Ezeknek a kötelezettségeknek a tel-
jesítéséről jegyzőkönyvet kell fel-
venni. Amennyiben a letartóztatási
javaslatot visszautasítják, a bíró
azonnal szabadlábra helyezi a gya-
núsítottat, ha az őrizetben volt.
Ugyanakkor létezik egy másik lehe-
tőség is, amikor a bíró visszautasítja
a letartóztatást, viszont egy másik,
enyhébb kényszerintézkedést rendel
el, amely állhat bírósági felügyelet-
ből, bírósági felügyeletből és óva-
dékbefizetési kötelezettségből vagy
házi őrizetből. Bármelyik megol-
dást is választja a bíró, a döntésről
indokolt végzést kell kibocsátania.
Az előzetes letartóztatást egyszerre
legtöbb 30 napra lehet elrendelni,
amelyből nem vonják le az őrizetbe

vétel idejét. A hiányában letartózta-
tott személyre kiadott letartóztatási
parancsot akkor is végre lehet haj-
tani, ha ennek érdekében olyan ma-
gánhelyiségbe vagy székhelyre kell
behatolni, amelynek tulajdonosa
vagy jogi képviselője ezzel nem ért
egyet. A letartóztatást, annak elle-
nére, hogy egyszerre nem lehet 30
napnál hosszabb időre elrendelni,
30 naponként a fentebb részletezett
eljárás mellett meg lehet hosszabbí-
tani. Ennek ideje nem haladhatja
meg a nyomozati szakaszban a ma-
ximális 180 napot, de mindenkép-
pen egy méltányos időre kell
korlátozódjon. A letartóztatási vég-
zés ellen 48 órán belül panasszal
lehet élni annak elrendelésétől,
amennyiben a panaszt tevők jelen
vannak, vagy a kiközlésétől,
amennyiben ezek a személyek hiá-
nyoztak. Amennyiben a végzést
nem támadták meg, a bíró vissza
kell juttassa a nyomozati dossziét az
ügyésznek a nyomozás folytatása
érdekében. Ugyanakkor a panasz-
nak nincs halasztó hatálya, tehát a
panasz elbírálása alatt is őrizetben
marad az illető személy. A panaszt
a felettes bírói szervnek kell megol-
dania legtöbb 5 napon belül. A nyo-
mozati szakaszban egy személyt
akár többször is le lehet tartóztatni,
de természetesen nem ugyanazokért
az okokért, csak új indokok alapján.

(Folytatjuk)
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Portugália labdarúgó-válogatottja törté-
nete első nagy címét szerezve 2016-ban Eu-
rópa-bajnok lett, s az újonnan életre hívott
Nemzetek Ligájának köszönhetően vasár-
nap ismét a kontinens legjobbjának bizo-
nyulhat.

A dél-európai gárda ráadásul ezúttal
hazai közönség előtt diadalmaskodhat, a né-

gyes fináléban első lépésként, a mai elődön-
tőben a svájci együttest kellene felülmúlnia.
A papírforma a portugálok sikerét ígéri, már
csak azért is, mert vállalta a szereplést Cris-
tiano Ronaldo, a hazaiak ötszörös aranylab-
dás szupersztárja, aki tavaly ősszel a
csoportkör négy találkozóját kihagyta. Fer-
nando Santos nemzeti együttese azonban
nélküle is egyedüliként maradt veretlen a
Nemzetek Ligája legmagasabb osztályban.

A portugálok csoportelsősége nem volt
meglepetés az olaszok és a lengyelek előtt,
ugyanakkor elődöntős ellenfele nagy bra-
vúrt hajtott végre, ugyanis Svájc – jobb
egymás elleni eredményének köszönhetően
– a világbajnoki bronzérmes Belgiumot
megelőzve végzett triója élén. Izland pont
nélkül búcsúzott a Nemzetek Ligája élvo-
nalától.

A másik, csütörtöki elődöntős párharc-
ban a néhány éves hullámvölgy után újjáé-
ledő hollandok a tavalyi vb-n negyedik
angolokkal csapnak össze. Mindkét gárda
elképesztően nehéz hármasban lett első, a
legutóbbi vb-ről és Eb-ről egyaránt lema-
radó hollandok a világbajnok franciákat és

az öt éve vb-aranyérmes né-
meteket előzték meg, előbbi
riválist jobb egymás elleni
eredményekkel. Az angolok
pedig a spanyolok és a vb-
ezüstérmes horvátok előtt
szerezték meg a csoportgyő-
zelmet.

A két elődöntő után a né-
gyes döntő helyosztóit va-
sárnap rendezik –
ugyancsak Portóban és Gu-
imaraesben.

A labdarúgás elmúlt idő-
szakának újításai közül a
Nemzetek Ligája négyes
döntőjében a videóbírót al-
kalmazzák majd, ugyanak-
kor a sportág új, június
elsején életbe lépett sza-
bályváltoztatásait nem.

Nemzetek Ligája: Portugália ismét
csúcsra érhet Európában

Szoboszlai Dominik, az azeriek és
a walesiek elleni Európa-bajnoki se-
lejtezőmérkőzésre készülő magyar
labdarúgó-válogatott középpályása
azt mondta, a soron következő két
mérkőzésen hat ponttal lenne elége-
dett. A kedden Telkiben tartott sajtó-
beszélgetésen a Red Bull Salzburg
tagjaként osztrák bajnok játékos úgy
fogalmazott, szeretne ismét bizonyí-
tani a válogatottban.

„Ha már megint megkaptam a vá-
logatottba a meghívót és a lehetőséget
a szövetségi kapitánytól, szeretnék
élni vele” – mondta a 18 éves közép-
pályás, aki a szlovákok elleni Eb-se-
lejtezőn csereként debütált a nemzeti
csapatban, majd a horvátok elleni di-
adal alkalmával a kezdőcsapatba je-
lölte őt Marco Rossi. „Ezen a szinten
minden mérkőzés nehéz, láttuk, mi
történt Andorrában. Esélyesebbnek
tartanak minket az azerieknél, de
ugyanúgy kell kimenni szombaton is
a pályára, ahogy azt a horvátok ellen
tettük” – jelentette ki Szoboszlai, aki
a jövőjével kapcsolatban egyértel-
művé tette: az őt érintő átigazolási
pletykák ellenére a Bajnokok Ligája-
résztvevő salzburgiaknál képzeli el a
következő szezont.

Pátkai Máté, a MOL Vidi FC hor-
vátok ellen győztes gólt szerző kö-
zéppályása valamelyest
visszafogottabban fogalmazott a vá-
rakozásait illetően: „két nagyon fon-
tos meccs vár a csapatra”. „A
horvátok elleni siker és a gólom nagy
dolog volt, és bár meg kell lovagolni
azt a győzelmet, nem abból kell táp-
lálkozni” – jelentette ki, egyúttal hoz-
zátette, a játékosok között már nem
igazán téma a márciusi győzelem, de
ő személy szerint ezt nem is bánja,

mert „abból nem lehet megélni, ami a
múltban történt”. Szerinte két külön-
böző mérkőzés vár a válogatottra:
szombaton Azerbajdzsánban papíron
a magyar csapat az esélyesebb,
ugyanakkor a jövő keddi riválist,
Wales csapatát magasabban jegyzik.
„Bakuban szeretnénk érvényesíteni a
papírformát, Budapesten ugyanakkor
szeretnénk azt felborítani” – nyilat-
kozta Pátkai. Kiemelte, az azeriek
ellen is csak papíron esélyesebb a ma-
gyar együttes, ugyanis a nemzetközi
futballban sokszor látták már felbo-
rulni az erőviszonyokat. „Nehéz kö-
rülmények, magas páratartalom és
meleg vár ránk Azerbajdzsánban,
ahol a szervezettség lesz a legfonto-
sabb” – tekintett előre a bakui mérkő-
zésre a középpályás, aki szerint előny,
hogy ha nem is végig teljes kerettel,
de a szokásosnál ezúttal többet, közel
két hetet tudtak együtt készülni a vá-
logatott tagjai. „A csoportból annak
lesz a legnagyobb
esélye tovább-
jutni, aki az aze-
riek ellen hat
pontot szerez” –
tette hozzá Pátkai
Máté, aki szerint a
legutóbbi mérkő-
zésen mutatott jó
teljesítménye elle-
nére sincs „bérelt
helye” a csapat-
ban, a kezdőbe 
kerülésért min-
denkinek meg kell
küzdenie.

A két forduló
után három pont-
tal álló magyar 
válogatott szom-

baton Azerbajdzsán fővárosában, Ba-
kuban lép pályára, majd három nap-
pal később a walesi csapatot fogadja
a Groupama Arénában.

Eb-selejtező: 
Szoboszlai hat ponttal lenne elégedett

Családtagjai, barátai és egykori csapattársai
társaságában ünnepelte 70. születésnapját az
AS Armata hajdani labdarúgója, Siklódi Ká-
roly. Az összejövetelt családja egykori csapat-
társával, Márton Gézával szervezte. A
rendszerváltás óta Budapesten letelepedett
egykori labdarúgónak kicsordult a könnye,
amikor mit sem sejtve belépett az egyik ma-
rosvásárhelyi vendéglőbe: az előre lefoglalt
asztalsornál régi barátai és hajdani csapattár-
sai tapsolva üdvözölték!

– Hihetetlen, amit ma átéltem a régi barátok
körében. Köszönöm a családomnak és bará-
taimnak! Olyan kedves csapattársakkal, bará-
tokkal találkoztam, akiket három-négy
évtizede nem láttam, és itt voltak azok is,
akikkel már 50-60 éve baráti kapcsolatot ápo-
lok! – mondta el a Népújságnak Siklódi, majd
így folytatta: 

– A focit én is a grundon kezdtem, már ott
kialakultak a baráti kapcsolatok, aztán a Har-
gitánál voltam először leigazolt labdarúgó.
Idővel az MTE-nél és a Voinţánál folytattam,
aztán Nagyszebenben (a katonaság ideje
alatt), majd az AS Armata utánpótláscsapatá-
ban, az Ilefornál, az IRA együttesében, a Me-
dicinában és a Viitorul Prodcomplexnél is
megfordultam. Inkább a hátvédsor tengelyé-
ben vagy a bal oldalon használtak alkalomad-
tán, végül az Elektromarosnál hagytam abba
a futballt 29 évesen, Magyarországon már
nem folytattam.

Rákérdeztünk, visszaemlékszik-e még,
mennyi marosvásárhelyi pálya létezett egyko-
ron. – Hogyne! – válaszolta a „hetvenkedő”
Siklódi Tibor. – A megyei kórház mögötti
egykori lóversenypálya szomszédságában
lévő salakos pályán játszottuk a Hargita hazai
mérkőzéseit – Hajnal Gyuszit már abból az
időből ismertem, hiszen csapattársam volt – ,
míg a Voinţa és az Ilefor hazai összecsapásait
a hajdani Gödörben rendezték, amely a mai
sportcsarnok helyén volt. A Viitorul Prod-
complex a Ligetben és a cukorgyári pályán
játszotta meccseit, de a gazdasági iskola he-
lyén lévő pályán is szerveztek barátságos ta-

lálkozókat. Annak idején nem volt úgy beé-
pítve a város, sok volt a zöldövezet és a fut-
ballpálya is városunkban – emlékezett vissza
az egykori labdarúgó.

A baráti összejövetelen a valamikori játé-
kostársak közül jelen volt a rangidős Milóthai
Gyula (Ciocanul), továbbá Păcurar István,
Szöllősi László, Hajnal Gyula (mind AS Ar-
mata), Ungvári István (Metalotechnika), Kul-
csár Károly, Biró Károly, Fülöp Csaba, Kiss
Lajos, Végh Jenő, Gál Péter, Moldovan Fe-
renc (mind Viitorul Prodcomplex), Emil Nae,
Puji János, Kiss László és Ioan Nicolae Mi-
culi (mind Elektromaros), Márton Géza (Der-
magant, Gyergyószentmiklósi Viitorul, Ilefor)
és Freitag Adolf (az Elektromaros szertárosa
1984–1990 között). 

Freitag Adolf (Dolfi): – A világhálón egy
valamikori Elektromaros-csapatképen a fiata-
labb korosztály képviselői közül többen nem
ismerték fel Siklódi Karcsit, így arra gondol-
tam, hogy Márton Gézával és Tibor családtag-
jaival közösen szervezzünk egy találkozót,
amelyről aztán írnak az újságban, és a cikk
megjelenése után mindenki ráismerhet majd
a hajdani labdarúgóra, egykori-jelenlegi jó ba-
rátunkra…

Siklódi Károlyt alaposan meglepték 
70. születésnapjára

Program
A labdarúgó Nemzetek Ligája négyes
döntőjének műsora:
* elődöntő: Portugália – Svájc (Porto,
szerda, 21.45 óra), Hollandia – Anglia
(Guimaraes, csütörtök, 21.45 óra)
* bronzmérkőzés (Guimaraes, vasárnap,
16.00 óra)
* döntő (Porto, vasárnap, 21.45 óra)
A Nemzetek Ligájának mérkőzéseit Ro-
mániában egyetlen televízióadó sem
közvetíti, miután az Európai Labda-
rúgó-szövetség elfogadta a Pro TV aján-
latát, amely csak a román csapat
mérkőzései sugárzásának jogát igé-
nyelte.

Czimbalmos Ferenc Attila

Miután a csoportkört kihagyta, Cristiano Ronaldo (7) ezúttal vállalta a sze-
replést. Fotó: Alexandru Ghiurcau

Szoboszlai Dominik (b) a Szlovákia elleni mérkőzésen mutatkozott be 
a felnőttválogatottban. Fotó: Infostart

A francia bajnok
Paris Saint-Germain
labdarúgócsapatának
másodedzője, Lőw
Zsolt szerint még kér-
déses Neymar jövője.
A klub Thomas Tu-
chel vezetőedzővel és
a szakmai stábbal
2021-ig hosszabbított,
de több játékos sorsa
még nem dőlt el. Köz-
tük a brazil szuper-
sztáré, aki Lőw szerint
„egy borzasztó kedves, nagyon
mélyérzésű srác, tehát ebből a
szempontból nincs vele prob-
léma. De megvan a saját elkép-
zelése a futballjáról, ami nem
mindig egyezik a csapat játéká-
val. Ezt próbáltuk csiszolgatni
ebben az évben, hogy az ő
egyéni elképzelése jobban kö-
zeledjen a csapatéhoz” –
mondta a szabadságát a Balato-
non töltő Lőw Zsolt a DIGI
Sport kedd reggeli műsorában.

A Paris Saint-Germain má-
sodedzője azt is elárulta, hogy
jelenleg nincs olyan játékosuk,
akinek biztos lenne a helye,
majd újra kitért Neymarra: „na-
gyon szeretnénk, ha Neymar jö-
vőre is velünk lenne és nálunk
folytatná; egy év alatt nagyon
jól összecsiszolódtunk. Nem-
csak neki kellett hozzánk alkal-
mazkodnia, hanem nekünk is
hozzá. Kialakult egy nagyon jó
munkakapcsolat, ami a követ-
kező évben gyümölcsöző
lehet”.

A magyar szakember tízből
hetesre értékelte a hét év alatt
hatodszor bajnok PSG szezon-
ját. A szuperkupát és a bajnok-
ságot sikerült megnyerni,

legnagyobb fájdalma a Man-
chester United elleni Bajnokok
Ligája-kiesés, de a Francia
Kupát is sajnálja, ahol a Rennes
ellen 2-0-s vezetés után kaptak
ki büntetőkkel.

A párizsiak másodedzője a
csapat katari tulajdonosáról és
a PSG-t ért sérelmekről is szót
ejtett: „mi is olvassuk és hall-
juk, hogy más klubok iránt is
érdeklődnek, de ezt azért nem
olyan egyszerű megoldani, hi-
szen a BL-ben lehetnek ellenér-
dekek, amiket az UEFA nagyon
komolyan vizsgál – én ezt már
a Salzburg és a Lipcse esetében
átéltem. Az viszont tény, hogy
a francia bajnokságban nekünk
is akadnak problémáink a szö-
vetség vezetőivel és a játékve-
zetőkkel: nem érezzük azt a
támogatást, amit a PSG megér-
demelne azáltal, amit nyújt,
amilyen játékosokat bevonz a
francia bajnokságba. Néha úgy
érezzük, mintha el akarnának
minket gáncsolni, talán ez ve-
zetett odáig, hogy a tulajdono-
sok felteszik magukban a
kérdést, hogy milyen hosszú
távon gondolkozzanak tovább
Franciaországban”.

Még kérdéses Neymar jövője

Norvégiába utazik 
a román csapat

A román labdarúgó-válogatott a
sportági szövetség mogoşoaiai ed-
zőközpontjában készült kedden.
Cosmin Contra főként a támadás-
befejezéseket gyakoroltatta labda-
rúgóival, majd háromfelé osztotta
a keretet, és kisebb méretű pályán
játszatta őket egymás ellen.

Az alakulat szerdán (ma) repül
Oslóba, ahol június 7-én, pénte-
ken 21.45 órai kezdettel (Pro TV)
Norvégiával találkozik. Innen
Máltába utazik, ott június 10-én,
ugyancsak 21.45 órai kezdettel lép
pályára.

Fotó: UPI



A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe  – program:
5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100 lej), vagy csak középen, 6-14,
illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pék-
ségbe (fizetés 2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fizetés
1800 lej) és  3. fokozatú (gradul 3) BETEGNYUGDÍJASOKAT. Ér-
deklődni  hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám alatt.
(63675-I)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumato-
lógia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neu-
rológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia;
immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.:
0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November
7.). (63639-I)

ALKALMAZUNK II. BESOROLÁSÚ ITP-FELÜGYELŐT vagy
frissen egyetemet végzett fiatalt (mechanika szak, közúti járművek
szakirány). Amennyiben nincs attesztátja, a megszerzését mi álljuk. Az
ITP-állomás Marosvásárhelyen van, új felszereléssel, kellemes mun-
kakörülményekkel. Érdeklődni a 0756-451-064-es telefonszámon. 
(sz-I) 

SOMOSTETŐ környéki családi ház kertjének karbantartásához ke-
resünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között
a 0722-667-748-as  telefonszámon. (63737-I)

ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT és SZENDVICSKÉSZÍTŐT.
Előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738. (21264)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉ-
SZÍTŐKET, SZELETELŐT, CSOMAGOLÓT és SOFŐRÖKET 8
órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel.
0744-403-114. (21264)

A VARROC LIGHTING SISTEMS ROMANIA RT. (volt Electro-
mureş Rt.) ALKALMAZ: fröccsöntött autóalkatrészek elkészítésére,
megmunkálására  és felszerelésére MUNKÁSOKAT (műanyagfröcs-
csöntés, bevonás fémréteggel, a műanyag darabok hegesztése és össze-
szerelése). Tapasztalat az iparban vagy magasnyomású
műanyagfröccsöntésben előnyt jelent. Vonzó bérezési csomag.  Az öné-
letrajzok benyújthatók  a részvénytársaság székhelyén, Marosvásárhe-
lyen, a Călăraşilor utca 112–114. sz. alatt. Érdeklődni a
0744-390-767-es telefonszámon. (63736-I) 

ÖN MEGBÍZHATÓ, a stabil munkahelyet megbecsülő személy?
Csatlakozzon a Renania Trade logisztikai csapatához RAKTÁRKE-
ZELŐI munkakörbe. Ha pályakezdő, vagy nincs a logisztika terén ta-
pasztalata, lépésről lépésre betanítjuk. Amit kínálunk: képzés a
munkahelyen; modern logisztikai rendszer hatékony használatának
megtanítása; meghatározatlan időre kötött szerződés; fix fizetés és tel-
jesítménybónuszok; étkezési jegyek; munkaprogram hétfőtől pénte-
kig. Az önéletrajzokat a következő weboldalra várjuk:
https://www.renania.ro/cariere/, személyesen a következő címre: Bo-
doni (Budiului) utca 68. szám, Marosvásárhely, vagy hívjanak telefo-
non a 0372-759-230-as számon. (63709)

ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása:
feldolgozza a vizuális információkat számítógépen, a képet pedig ki-
nyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése;
a nyomtatás előkészítése és elvégzése; a nyomtatott anyagok tárolása,
csomagolása és előkészítése szállításra; információs támogatást nyújt
az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése.
Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-ke-
zelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség, fele-
lősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és a
szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég hon-
lapjának álláshirdető oldalára: https://www.renania.ro/cariere/, vagy a
cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám.
Tel. 0265/264-656. (63709)

FRISS NYUGDÍJAS vagy, azonban újabb kihívásokra vágysz? Ha a
válaszod igen, akkor várunk a Sörház csapatába, hogy te légy az új
SZAKÁCS/SZAKÁCSNŐ! Nálunk modern munkakörülmények kö-
zött, családias környezetben dolgozhatsz, és biztos lehetsz benne, hogy
minőségi munkádat és kiváló hozzáállásodat megbecsülik.  Ha fele-
lősségteljes személy vagy, és szeretsz csapatban dolgozni, várjuk  öné-
letrajzod a jazzdome@gmail.com e-mail-címre vagy jelentkezz a
0723-219-757-es telefonszámon. (sz-I)

PC HOUSE-álláshirdetés: Szervizünkbe kedves, kommunikatív RE-
CEPCIÓST keresünk. Követelmények: számítógépes felhasználói
alapismeretek (Word, Excel), román és magyar nyelv ismerete. Az öné-
letrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre vagy szemé-
lyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. (sz.-I)
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Hetvenöt éve, 1944. június 6-
án kezdődött meg a második
világháborúban a történelem
legnagyobb partraszállási
hadművelete: a D napon az
angolszász szövetségesek
Normandiában megnyitották
a második frontot.

A háborút 1939. szeptember 1-
jén kirobbantó német Führer, Adolf
Hitler két év alatt szinte egész Eu-
rópát ellenőrzése alá vonta. A Nagy-
Britannia elleni invázióról 1941
végén tett le végleg, s Európa nyu-
gati partvidékén kiépíttette a Norvé-
giától Spanyolországig húzódó
erődrendszert, az Atlanti Falat. A
Szovjetunió ellen hadüzenet nélkül,
1941. június 22-én megindított
német támadás után a szovjet ve-
zető, Joszif Sztálin újra és újra kö-
vetelte a második front megnyitását
Franklin D. Roosevelt amerikai el-
nöktől és Winston Churchill brit mi-
niszterelnöktől, hogy ezzel német
csapatokat vonjanak el a keleti
frontról. Az angolszász szövetsége-
sek ezt halogatták, majd 1943-ban
Szicíliában szálltak partra, a had-
műveletre csak 1944 nyarán került
sor, amikor a keleti fronton már a
Vörös Hadsereg kezében volt a kez-
deményezés.

Az invázió meglepte a némete-
ket, holott számítottak rá, csak más-
hol. A Führer szilárd meggyőződése
volt, hogy a szövetségesek a La
Manche csatorna legkeskenyebb ré-
szén, Calais térségében fognak pró-
bálkozni, és így is készült (azaz
nem készült) fel. Az angolszászok
fontolgatták is ezt a lehetőséget,
majd felmerült bennük az ötlet: hi-
tessék el a németekkel azt, amit
azok hinni akartak. A cél érdekében
soha nem létezett hadcsoportot ta-
láltak ki, amelynek még fantomtá-
borokat is építettek
Délkelet-Angliában, s ilyen infor-
mációkat szivárogtattak a német ké-
meknek.

Az Overlord hadművelet tervei-
nek kidolgozása a legszigorúbb biz-
tonsági intézkedések közepette
folyt, így például a tervezésben
részt vevő tiszteket végig házi őri-
zetben tartották. (A közismert D
Day elnevezésben a D az angol day,

azaz nap szó rövidítése, amellyel
hagyományosan egy pontosan nem
ismert időpontban kezdődő hadmű-
velet dátumát jelölik.) Az időjárási
előrejelzések a legalkalmasabbnak
a június 5-7. közti időszakot jelölték
meg, s jóllehet a tenger viharos volt,
Dwight D. Eisenhower amerikai tá-
bornok, a szövetséges erők főpa-
rancsnoka június 5-én úgy döntött,
hogy másnap végrehajtják a partra-
szállást. A tengerészeti hadművele-
tek parancsnoka Sir Bertram
Ramsey, a partra szálló erők pa-
rancsnoka Bernard Montgomery tá-
bornok volt. A szövetségesek kezére
játszott, hogy a német védelem pa-
rancsnoka, Rommel tábornok haza-
utazott ötvenedik születésnapját
ünneplő feleségéhez, a Caen köze-
lében összevont páncélos hadosz-
tály parancsnoka pedig az éjjelt
Párizsban, szeretőjénél töltötte.

A „leghosszabb nap” valójában
már 1944. június 5-én késő este
megkezdődött: a BBC kódolt üze-
netet sugárzott, utasítást adva a
francia ellenállási mozgalom szabo-
tázsakcióinak megkezdésére. Éjfél-
től a légierő 1200 bombázógépe
mintegy 5000 tonna bombát dobott
le a Le Havre-tól Cherbourgig ter-
jedő atlanti partvidékre, majd éjfél
után két órakor több hullámban 23
ezer ejtőernyőst dobtak le, hogy
hídfőállásokat teremtsenek, az első
felszabadított franciaországi épület
egy kávézó volt a benouville-i híd
közelében.

Hajnali négy órakor a partraszál-
lási körzetek elé ért a történelem
legnagyobb flottája, 1213 hadihajó,
4216 csapatszállító, 736 ellátóhajó
és 864 kereskedelmi hajó. A parti
német állásokra nyitott zárótűz
után, reggel fél hétkor megkezdő-
dött a partra szállás az Omaha,
Utah, Gold, Juno és Sword elneve-
zésű partszakaszokon, a nap végéig
132 ezer szövetséges katonát tettek
a partra. Őket 12 ezer repülő fe-
dezte, német részről mintegy 30
ezer katona és 500 repülőgép pró-
bált ellenállni. Az inváziós erőkkel
tartott a híres fotóriporter, a magyar
Robert Capa is, aki négy tekercset
fotózott el, de a 106-ból csak 11
szemcsés képe maradt használható.

Ma sem tudni, szándékosan „moz-
dította be” gépét, vagy a balul sike-
rült előhívás felelős az elmosódott
fotókért, a világ számára mindene-
setre ezek jelentik a D napot.

Az invázió hírére tanácstalanság
lett úrrá a német főhadiszálláson. A
szokása szerint késő délelőttig alvó
Führer, aki előbb még Sztójay
Döme magyar kormányfővel is tár-
gyalt, csak délután adta ki a paran-
csot, hogy az ellenséget még a
hídfőállásban semmisítsék meg.
Ahhoz viszont nem járult hozzá,
hogy a páncélos tartalékot ide irá-
nyítsák, mert az igazi csapást más-
hol várta. A szövetségeseknek
június 6-án estére sikerült mintegy
80 kilométeres szakaszon öt hídfő-
állást létrehozniuk, ahol folyamato-
san tették partra a katonákat és a
felszerelést. A németek két koncent-
rált ellentámadása összeomlott, a
szövetséges légierő napokon belül
megszerezte a korlátlan légi fölényt
a nyugati fronton.

Bár az első napra kitűzött célokat
csak részben sikerült elérni: a stra-
tégiai fontosságú Cabourg és Caen
városát nem tudták elfoglalni, s a
hídfők között sem volt kapcsolat, a
veszteség az előzetesen becsült 40
ezer főnél jóval alacsonyabb, mint-
egy tízezer fő volt, közülük négye-
zernél többen szerepeltek a halottak
listáján. A németek szívósan véde-
keztek, az áttörés csak július végén
sikerült, a német vereség augusztus
15-én, Falaise elestével vált bizo-
nyossá. A Wehrmacht hadosztályai
ezután gyors, néha fejvesztett visz-
szavonulásba kezdtek, Párizs au-
gusztus 25-én szabadult fel. A
normandiai harcok hevességéről le-
rombolt városok, a katonai áldoza-
tok mellett 20-35 ezer polgári halott
tanúskodik. A szemben álló mintegy
hárommillió katona közül 110 ezer
nyugszik az itteni katonai temetők-
ben, ebben az időszakban naponta
többen haltak meg, mint az első vi-
lágháború legvéresebb csatáiban.

Az egykori csatamezőkön az
egykori ellenfelek az idén is közö-
sen emlékeznek, német kormányfőt
először 2004-ben hívtak meg az ün-
nepségekre Gerhard Schröder kan-
cellár személyében. (MTI)

A szövetségesek 75 éve szálltak partra 
Normandiában

Rober Capa néhány fennmaradt fotójának egyike Forrás: maimanohaz.blog.hu



ADÁSVÉTEL

ELADÓK: tárcsás kasza, dízelmotoros
betonkeverő. Tel. 0745-404-666. (3/2976) 

ERDEI kemény tűzifa eladó. Tel. 0754-
899-512. (6/2980)

ELADÓ Vármezőben 3 ár telek fa-
házzal a Hideg-súgó mellett. Tel.
0365/411-623, 0770-341-906. (2950-I)

ELADÓ kertes ház bebútorozva. Tel.
0756-310-429. (11/3010)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüg-
gönyöket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (9/2834)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)

GYORSHITELEK. Tel. 0762-561-
052. (16/2864-I)

VÁLLALUNK háztetőkészítést, -javí-
tást (lemezből és cserépből) és bár-
milyen kicsi javítást stb. Tel.
0745-680-818. (2/2902-I)

VÁSÁROLUNK ócskavasat, autót
kivéve. Tel. 0747-816-052. (16/2991)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető- és
csatornajavítást, bármilyen más munkát.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0744-906-289. (1/2974)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést
bármilyen anyagból, csatornajavítást,
hőszigetelést, festést és bármilyen más
javítást. 30 év garancia az anyagra. 15%
kedvezmény a nyugdíjasoknak. A
felmérés ingyenes.  Tel. 0740-499-712,
Marcel úr. (13/2744)

VÁLLALOK tetőjavítást régi cserépből,
lefolyók és csatornák készítését, festést,
padlócsempézést és szigetelést
polisztirénnel. Tel. 0747-816-052.
(15/2990)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk jú-
nius 5-én SIMON LAJOSRA (Lala)
halálának 12. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (2965-I)

Addig vagy boldog, míg valaki
szeret, aki a bajban is megfogja a
kezed. Hogy milyen fontos volt ő
neked, csak akkor érzed, ha már
nincs veled.
Fájó szívvel emlékezünk június 5-
én KACSÓ JUSZTINÁRA halálá-
nak 2. évfordulóján. Emlékét
őrzik gyermekei családjukkal
együtt, testvére és Karcsi bácsi.
(mp.-I)

Fájó szívvel emlékezünk június 5-
én ILLYÉS ZOLTÁN ANDRÁSRA
halálának második évfordulóján.
Szép emlékét szeretettel őrizzük.
Felesége, fiai, menyei, unokái,
édesanyja és testvére. (10/3009-I)

ELHALÁLOZÁS

Isten akaratában megnyugodva
tudatom mindenkivel, aki is-
merte, hogy 

NAGY GYULA 
szíve életének 72. évében meg-
szűnt dobogni. Temetése június
6-án, csütörtökön 15 órakor lesz
a református temetőben. Nyu-
godjék békében! 

Fia, Levente. (5/3003-I)

Szomorú szívvel vettem tudo-
mást a marosvásárhelyi 

NAGY GYULA 
haláláról. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Nyugodj bé-
kében! 

Fia, Levente. (5/3002-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésemet és őszinte
részvétemet fejezem ki 
Császár Károly szenátor kol-
légámnak ÉDESAPJA elvesz-
tése miatt. Nyugalma legyen
csendes! Dr. Vass Levente
parlamenti képviselő. (-I)

Az RMDSZ Maros megyei
szervezete megrendüléssel
értesült Császár Károly Zsolt
szenátor ÉDESAPJÁNAK ha-
láláról. Őszinte együttérzéssel
kívánunk vigasztalódást a
gyászoló családnak szerettük
elvesztése miatt érzett fájdal-
mában.
„Az Úr kegyelmességét hadd
énekeljem örökké! Szám nem-
zedékről nemzedékre hirdeti
hűséges voltodat.”

(Zsolt. 89,2)
Nyugalma legyen csendes,
emléke áldott!
Az RMDSZ Maros megyei
szervezete. (8/3006)

Megrendülten, fájdalom-
mal búcsúzunk drága 
szomszédunktól, OLTEAN 
SEBASTIANTÓL, aki nagyon
korán eltávozott közülünk.
„Búcsúztam volna tőletek, de
szívem nem engedett, így
búcsú nélkül szívetekben to-
vább élhetek.”
Családjának, szeretteinek 
őrszinte részvétünket fejez-
zük ki, fájdalmukban oszto-
zunk. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A Moldo-
vei utca 9B sz. lakói. (4/2977)

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Császár Károly Zsolt szená-
torkollégámnak szeretett
ÉDESAPJA elhunyta miatt ér-
zett fájdalmában. Novák
Csaba Zoltán szenátor és csa-
ládja. (sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Császár Károly szenátor-
nak ÉDESAPJA elvesztése
miatt érzett fájdalmában. 
Vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. Az
RMDSZ szenátusi frakciója.
(-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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A lakossági riasztórendszer tesztelése 
Mivel tájékoztatni kell a lakosságot a sajátos akusztikus riasztási jelzésekről, és közös keret-

rendszert kell kidolgozni a lakossági (nyilvános) riasztórendszer ellenőrzésére, a katasztrófavédelmi
felügyelőség havonta, minden hónap első szerdai munkanapján teszteli a települések riasztórendszereit.

Eszerint 2019. június 5-én délelőtt 10 és 11 óra között Marosvásárhelyen 
TESZTELIK A LAKOSSÁGI RIASZTÓRENDSZERT.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fent említett időintervallumban egyidejűleg működésbe hozzák Ma-

rosvásárhely megyei jogú város központi riasztórendszerét, valamint a település vállalkozásainak szirénáit,
és bevezetik az egyik akusztikus riasztási jelzést. 

AKUSZTIKUS RIASZTÁSI JELZÉSEK

Dr. Dorin Florea polgármester

Polgárvédelmi 
helyzetek (jelzés) 

Időtartam Jelentése

Légiriadó-előzetes 3, egyenként 32 másodperces
hangjelzés (impulzus) 12 másod-
perces szünetekkel 

A lakosság előzetes figyelmeztetése légitáma-
dás bekövetkeztének lehetőségére a város (léte-
sítmény) területén

Légiriadó 15, egyenként 4 másodperces
hangjelzés (impulzus) 4 másod-
perces szünetekkel 

A lakosság figyelmeztetése légitámadás bekö-
vetkeztének azonnali veszélyére a város (léte-
sítmény) területén

Katasztrófariadó 5, egyenként 16 másodperces
hangjelzés (impulzus) 10 másod-
perces szünetekkel 

A lakosság tájékoztatása egy elkerülhetetlen ter-
mészeti, technológiai vagy biológiai katasztrófa
bekövetkeztéről vagy ennek veszélyéről

A riadó befejezése 2 percig tartó folytonos, egyenlő
hangerejű jelzés 

A lakosság tájékoztatása a veszély elmúltáról és
a tevékenységek folytatásának lehetőségéről
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A Surub Trade Kft. dinamikusan fejlődő nagykereskedelmi üz-
letágába keres 

raktári munkatársat

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

Elvárásaink: 
– a román nyelv 

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

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

csapatban való munkavégzés
– stabil háttér, hosszú távú 

perspektíva 

2019 TUNÉZIA
Repülővel Kolozsvárról, 

minden illetékkel

Üdülés: 
Mahdia, 

Monastir, 
Sousse, 

Port el 
Kantaoui

2019. május 8. 
– október 6., 

minden szerdán

434 euró / fő ártól,
előfoglalási 

kedvezménnyel, 
4* szálloda, 

all inclusive ellátással


