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Újabb halasztást kért az építő

Hetven százalékban készült el eddig Marosvásárhelyen a vezetékcsere

Ne hagyjuk
az iskolát!

Az anyanyelven történő oktatáshoz
való jogot, akár állami, akár felekezeti
jellegű, az ország alkotmánya biztosítja. Kisebbségi létünkben a tanintézmények a magyar identitás őrzésének
és megerősítésének központjai voltak
és lesznek.

____________2.
Átadták
a csatornahálózatot
A hét végén ünnepélyes szalagátvágással, dr. Vass Levente parlamenti
képviselő jelenlétében átadták használatra Dózsa György község szennyvízhálózatát. Az 1,6 millió eurós
beruházás kivitelezését a Geiger cég,
a finanszírozás zömét a Környezetvédelmi Alap biztosította.

____________4.
500 éves
a reformáció

Több alkalommal kért már halasztást a
marosvásárhelyi víz- és szennyvízhálózat bővítésével és rehabilitációjával
megbízott kivitelező. Az Aquaservvel
kötött szerződés értelmében a Hidroconstrucţia Rt. fővállalkozónak már tavaly be kellett volna fejeznie a
marosvásárhelyi munkálatot, ennek ellenére közel harminc százaléka még
hátravan, az újabb határidő a 2018-as
év közepe.

Menyhárt Borbála

Mint ismeretes, a Marosvásárhelyen zajló
munkálatok részét képezik az Aquaserv ivóvízszolgáltató vállalat által bonyolított, a Maros
megyei víz- és csatornahálózat bővítését és korszerűsítését célzó projektnek, amelyet európai
uniós alapokból finanszíroznak. A 110 millió
euró értékű projekt jelenlegi állásáról Törzsök
Sándor projektmenedzser számolt be lapunknak.
A nagy volumenű projekt összköltségvetésének eddig közel 85 százalékát költötték el a
megye különböző övezeteiben elvégzett munkálatokra. Megyeszerte tizenhat szerződést kötöttek, tizenegy esetében már átvették a
munkálatot, három átvételi periódusban van,

Fotó: archív

kettő esetében (a marosvásárhelyi beruházás, a
Sármásig haladó szállítóvezeték és az ezen a vonalon lévő tartályok rehabilitációja) a munkálat
folyamatban van. Ez a két legnagyobb munkálat
tulajdonképpen, és ezek fognak átcsúszni jövőre. A projektmenedzser hozzátette, érdekes
helyzet a Segesvár–Keresztúr övezetet érintő
hálózatfejlesztés, illetve rehabilitáció, ahol az
eredeti szerződést tavaly márciusban felbontották, mivel a kivitelező cég fizetésképtelenné
vált. Újabb versenytárgyalásra volt szükség, és
remélhetőleg jövő tavasszal elkezdődhet ott is
a munkálat.
(Folytatás a 4. oldalon)

1990. február 14-én tartott gyűlésén a
Gecse utcai presbitérium dönt a 4847
lelket számláló Marosvásárhely IX.
Tulipán Utcai Református Egyházközség megalakulásáról és jóváhagyja a
Tulipán utca 28. szám alatti háromszintes épület megvásárlását.

____________7.
V. Szászrégeni
Magyar Napok

Hét helyszínen mintegy 20 rendezvény várta az érdeklődőket. A „napokon” tartalmilag olyan programok
szerepeltek, melyek, reméljük, felkeltették mind a fiatalok, mind az idősebb
korosztály figyelmét.

____________9.

Érik egy kölcsön?

Benedek István

A Világbank és a Nemzetközi Valutaalap képviselőivel találkozott tegnap a kormányfő. Majd gyorsan igyekezett megnyugtatni a közvéleményt, és ebben csatlakozott hozzá a pártfőnöke
is, hogy szó sincs újabb valutaalapi hitelprogramról. Hogy ez
mennyire igaz, később derül ki, mert ők nagyon dolgoznak
azon, hogy az ország rászoruljon hasonló segítségre.
Attól még a laikusokat is kerülgetheti egy heveny nevetőgörcs, hogy a kormányfő szerint ő a találkozón arra kérte fel
a valutaalapi szakértőket, hogy számoljanak jól, mert az utóbbi
két országjelentésük nem volt pontos. Na majd pont az állami
nyugdíjalap befektetési hozamairól is regélni képes, teljesítményként eddig a fizetése felvételét felmutató szakinktól fogják
megtanulni, mitől is döglik a balkáni légy… Azért is kicsi az
esély, hogy ezt a kioktatást megfogadják, mert a gazdasági teljesítményt tükröző adatokat többféleképpen is fel lehet dolgozni, ráadásul a valutaalapi szakértők optikája sokkal
szigorúbb a mindenkori bukaresti kormányosokénál.
Az említett találkozót valójában nem a minden bizonnyal értékes kormányfői utasítások átadása indokolta. A valutaalap
hamarosan készül közzétenni a gazdaság éves teljesítményét
felbecslő előzetes jelentését, és ilyenkor menetrendszerűen
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 47 perckor,
lenyugszik
19 óra 52 perckor.
Az év 249. napja,
hátravan 116 nap.

Ma ZAKARIÁS,
holnap REGINA napja.
REGINA: késő latin eredetű,
jelentése királynő. A keresztény
névadásban Máriára, a menynyek királynőjére utal. Olasz és
román megfelelője azonos írásképű és jelentésű.

IDŐJÁRÁS

BNR – 2017. szeptember 5.

Borús égbolt
Hőmérséklet:
max. 210C
min. 120C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

1 EUR

4,5959

100 HUF

1,5012

1 USD

1 g ARANY

3,8697
165,6961

Pótfelvételi a MOGYE-n

Szeptember 14-én pótfelvételi vizsgát tart a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Általános Orvosi, Fogorvosi és Gyógyszerészeti Kara. A felvételi
módszertana nem változott, iratkozni szeptember 6-7-én,
ma és csütörtökön lehet online, azaz számítógépes formában. Bővebb tájékoztatás az egyetem www.umftgm.ro
honlapján.

Tesztelik a riasztórendszert

Ma délelőtt 10 és 11 óra között Marosvásárhelyen megszólalnak a város központosított riasztórendszerének szirénái, illetve a gazdasági egységek riasztóberendezései.
Az akció célja a riasztórendszerek tesztelése – tájékoztatott közleményben a polgármesteri hivatal.

Nemzetközi történelmi konferencia

A marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem Bölcsészkarán a
hét végén, szeptember 8–10-én zajlik az első alkalommal
megszervezett Cogitationes ad Historiae nemzetközi konferencia. Az ülésszakra elsősorban azokat várják, akik történelem vagy valamilyen társtudomány szakon végzik
doktori tanulmányaikat, illetve már doktoráltak. A konferencia központi témája: A modern és jelenkori európai kultúra
és civilizáció elemei. A megnyitóra szeptember 8-án, pénteken 17 órakor az egyetem Nicolae Iorga utca 1. szám
alatti épületében, a szenátusi teremben (R21) kerül sor.

Mezőmadarasi Szekeres-találkozó

Szeptember 16-án, szombathoz egy hét harmadszor szervezik meg a mezőmadarasi Szekeres család találkozóját
a madarasi kultúrházban. Ez alkalommal a jelenlevők
megtekinthetik a bővített családfát, Szekeres Sándor családtörténeti előadást tart, Szekeres Attila István heraldikus
a család nemeslevelét és címerét mutatja be. Közreműködik a helyi Árvalányhaj néptánccsoport. 17-én, vasárnap
az istentisztelet után megkoszorúzzák a néhai Szekeres
István református lelkipásztor emlékére állított kopjafát. A
szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőleg szeptember
11-ig, hétfőig jelentkezzenek Szekeres Szabolcsnál a
szsz@iid.hu e-mail-címen vagy a 0036-309-511-347-es telefonszámon.

Femina semper

Ne hagyjuk az iskolát!

és lesznek. Az évszázadokra visszamenő felekezeti oktatás mindenkor
kultúránk, hagyományaink fennmaradását szolgálta. (…) Tisztelettel felkérünk minden, a romániai magyar
közoktatásért felelősen gondolkodó
személyt, hogy vegyen részt az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány
tüntetésén” – olvasható a pedagógusszövetség közleményében.
Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) nyilatkozatában szintén a tüntetésen való
részvételre szólít fel minden erdélyi
magyart. „A marosvásárhelyi Római
Katolikus Teológiai Líceum ügye jó
példája annak a diszkrimináló, ellenséges és hivatali inkompetenciával álcázott asszimilációs törekvéseknek,
amelyet a román állam és politikum az
elmúlt években az erdélyi magyar közösség ellen folytatott (…) Minden erdélyi magyart arra bátorítunk, hogy
szeptember 6-án csatlakozzon a
Római Katolikus Státus Alapítvány
által meghirdetett tüntetéshez, hogy
együtt közös hanggal mondhassunk
nemet a hivatali inkompetenciába burkolt diszkriminációra, az asszimilációs

törekvésekre és közösségünk zaklatására” – írják közleményükben.
A Székely Nemzeti Tanács a katolikus középiskola mellett egyben az önálló oktatási rendszerért való kiállás
fontosságát is hangsúlyozza a kezdeményezést támogató, Teremtsük meg
önálló oktatási rendszerünket! című
közleményében. „A magyar történelmi
egyházak által működtetett iskolák jelentősége a fiatal generációk oktatásában és nevelésében olyan történelmi
gyakorlat, amelytől egyetlen Kárpátmedencei magyar közösség sem fosztható meg napjainkban sem. Az iskola
melletti kiállás tehát minden közösségben gondolkodó, annak javáért küzdő
egyén és szervezet kötelessége. (…)
Az autonóm Székelyföld egyebek mellett azt is jelenti, hogy a nevelés és oktatás intézményi hátterét a magunk
történelmi hagyományai szerint építjük
fel és működtetjük. Az oktatási rendszer önállósága pedig, a hasonló, teljességgel elfogadhatatlan, a közösség
egészére kiható merényleteket is kizárja. Legyünk minél többen a tüntetés
helyszínén, a marosvásárhelyi katolikus középiskola melletti kiállásunk legyen egyben az autonómia iránti
kiállásunk is” – írják. (hírösszefoglaló)

szi a feladatot. A mezőcsávási Silevy
Salubriservvel sikerült megegyezni, és
szeptember elsejétől szerződést kötni.
Így ettől az időponttól, remélhetőleg,
nem lesz több gond a szemét elhordásával, s az új szolgáltató megbízható,
komoly partner lesz.
– Meddig szól a szerződés?
– Tekintettel arra, hogy a törvény
előírásainak megfelelően gyorsított eljárással csak öt hónapra köthető szerződés, a megoldás átmeneti. Ez idő
alatt új licitet kell kiírnunk, de remél– Nagy erőfeszítések árán sikerült jük, hogy 2018. február elsejétől a
új köztisztasági szolgáltatót találni, végleges szolgáltatóval megoldódik a
amely az egész község területén átve- szemételhordás.

– Mit kell tudni a község lakosságának az új szolgáltatásról?
– A hulladék elhordása új program
szerint történik, hétfőn Jeddről, kedden Kebeléből, Kebeleszentiványról
és Agárdról gyűjtik össze a szemetet.
A helyi tanács legutóbbi ülésén arról
döntött, hogy a szemétdíjat az adóhoz
csatoljuk. Ez havi 14 lej háztartásonként. A jeddi székhelyű cégeknek új
szerződést kell kötniük, a szolgáltató a
szemételhordási díjat köbmétereként
75 lejben (plusz a hozzáadottértékadó) állapította meg – tájékoztatott a
polgármester. (mezey)

Mint már lapunkból is ismert, ma
18 órától az Erdélyi Római Katolikus
Státus Alapítvány kezdeményezésére
tüntetés lesz a marosvásárhelyi Római
Katolikus Teológiai Líceum helyzete
elleni tiltakozásként a Prefektúra székháza előtti téren. A szervezők kezdeményezéséhez csatlakoztak a romániai
magyar politikai alakulatok és a történelmi protestáns felekezetek is, tegnap
pedig újabb szakmai és civil szervezetek álltak az ügy mellé.
Minden, a romániai magyar közoktatásért felelősen gondolkodó személyt
a
demonstráción
való
részvételre buzdít a Romániai Magyar
Pedagógus-szövetség (RMPSZ). „Sajnálattal és felháborodással vesszük tudomásul, hogy a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceum
helyzete egy héttel az iskolakezdés
előtt még mindig megoldatlan.
Az anyanyelven történő oktatáshoz
való jogot, akár állami, akár felekezeti
jellegű, az ország alkotmánya biztosítja. Kisebbségi létünkben a tanintézmények a magyar identitás őrzésének
és megerősítésének központjai voltak

A Salubriservet a Silevy váltja Jedden

A Salubriserv augusztus 25-én
bejelentette, hogy szeptember
elsejétől kivonul Jedd községből, és egyetlen hozzá tartozó
faluból sem viszi el a szemetet.
Mivel az önkormányzatnak csak
öt nap állt a rendelkezésére új
szolgáltatót keresni, nagy gondot jelentett a szemételszállítás
megoldása. A szolgáltatóváltásról Bányai István, a község polgármestere nyilatkozott lapunknak.

Új híd épül Kibéden

ják majd a Kaszárnya utcából erre vezető, majd Sóvárad közigazgatási határa felé irányuló három kilométeres
földutat is – tudtuk meg Dósa Sándor
polgármestertől, aki azért is örül ennek
a 6,8 millió lej értékű beruházásnak,
mert ezután a mezőgazdasági gépeknek nem kell majd a falun átvonuló orEz a falu felső határában valósulna szágúton
közlekedniük.
Nagy
meg, de a projekt részeként megjavít- problémát jelent a kibédieknek az,

Két projektjére nyert pénzügyi
támogatást a kibédi önkormányzat a helyi fejlesztéseket
célzó országos program (PNDL)
idei
versenykiírásán.
Ezek
egyike egy negyven méter hoszszú híd megépítése a Kis-Küküllőn.

Szeptember 11-ig, hétfőig még látogatható a Teleki-Bolyai
Könyvtár Femina semper – női szerepek című időszakos
kiállítása.

Kirándulás
a töltöttkáposzta-fesztiválra

Az Erdélyi Magyar Baloldal szeptember 23-án, szombaton
kirándulást szervez Szovátára, Parajdra és Korondra. A
társaság Parajdon részt vesz a töltöttkáposzta-fesztiválon.
Jelentkezni a marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9.
szám alatti székházban (I. emelet) lehet hétfőtől csütörtökig 9–11 óra között. Érdeklődni ugyanebben az időpontban
a 0744-928-299-es telefonszámon.

Játéktárba várják a gyermekeket

A Női Akadémia minden hétfőn 11 órától 13 óráig 6–12
éves korú gyermekeket vár játszani a marosvásárhelyi
Forradalom (Revoluţiei) utca 45. szám alatti Játéktárba. A
foglalkozásra előre be kell jelentkezni a 0722-318-605-ös
telefonszámon naponta 10–13, illetve 18–20 óra között
(hét végén is lehet). A foglalkozás ingyenes, a résztvevők
szüleinek adományait köszönettel elfogadják, és a Játéktár
felszerelésére fordítják. A játékok októbertől kikölcsönözhetők.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

RENDEZVÉNYEK

Időhelyek –
szobrászati kiállítás

Ezzel a címmel nyílik meg szeptember 8-án, pénteken
18 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota Art Nouveau
galériájában (George Enescu utca 2. szám) Benedek
József szobrászművész Időhelyek című egyéni kiállítása. A térstruktúráiról, köztéri szobrairól is jól ismert,
sokoldalú alkotó, városunk szülötte kő-, fa-, bronzmunkáiból, rajzaiból, festményeiből mutat be válogatást. A
művészről és alkotásairól Mana Bucur, a Romániai Kép-

Fotó: Gligor Róbert László

hogy a felső határrészt nem tudják
megközelíteni – tette hozzá Orbán
Sándor alpolgármester, megjegyezve,
hogy 2005-ben épült ugyan egy híd a
falu középső részén, de ez túl nagy kerülőt jelent a gazdák számára. Az elszaporodott vadállatok miatt ez is
egyik oka annak, hogy ebben a határrészben egyre többen felhagynak a területek művelésével, ugyanis sok
esetben jelentett nehézséget a termény
betakarítása és hazaszállítása a gyors
megközelítési lehetőség hiányában.
A másik projekt révén Kibéden
többfunkciós orvosi rendelő épül a közeljövőben, erre 1,3 millió lejes támogatást ítélt meg a kormány. Jelenleg
egyetlen családorvos rendel a községben, de Sebesi Szabolcs mellett más
szakorvosok is elkelnének, ha lenne
megfelelő épület. Gyermekorvosra,
belgyógyászra, fogorvosi rendelőre is
igény van, és felváltva hetente legalább egyszer más szakorvosok is rendelhetnek majd itt, ha elkészül az
épület – mondta el a polgármester.
(gligor)

zőművészek Szövetségének marosvásárhelyi fiókjának
elnöke, valamint dr. Beke László és Mircea Oliv művészettörténészek beszélnek. A tárlat szeptember 24-ig tekinthető meg.

Házasságtípusok az irodalomban

Szeptember 7-én, csütörtökön este 7 órai kezdettel a
marosvásárhelyi református Vártemplom Diakóniai Otthonának Bocskai-termében (Mihai Eminescu/volt Jókai
Mór utca 28. szám, emeleti rész) a Házas bibliaórák keretében Nagy Olga ny. tanárnő tart előadást Házasságtípusok az irodalomban címmel. A rendezvényre minden
érdeklődőt várnak.
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Magyar Termék Nagydíjat kapott
a Vásárhelyi Forgatag

20. alkalommal adták át tegnap
Budapesten, az Országházban a
Magyar Termék Nagydíjakat. Idén
54 cég 64 terméke vagy szolgáltatása érdemelte ki a Magyar Termék Nagydíjat tanúsító védjegy
használatát. Tavaly vált lehetővé
először, hogy külhoni vállalkozások is megméressék magukat, az
idei esztendőben már a díjazottak
9,3 százaléka Magyarország határain túlról érkezett.

Örömmel tudatjuk, hogy ebben az
évben a Vásárhelyi Forgatagnak is odaítélte a szakmai zsűri a Magyar Termék
Nagydíjat, és ezzel az egyik legrangosabb minősítési rendszer próbáit állta ki
a marosvásárhelyi magyarság rendezvé-

nye. A Magyar Termék Nagydíj kitüntető
címmel azon termékeket, szolgáltatásokat és gazdasági szervezeteket ismerik el
és díjazzák, amelyek tevékenységük
során bizonyíthatóan elkötelezettek a
minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemesen jó minőségű termékek előállításának, illetve
szolgáltatások nyújtásának. A díj megtestesíti és kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét a tanúsított
minőség iránt.
„Ez a díj öt év munkájának az értékelése, elismerése. Bár csak egy maréknyi
ember van itt abból a csapatból, akiknek
köszönhetően immár öt éve létezik a Vásárhelyi Forgatag, mindenkinek köszönjük, hogy ez idő alatt mellettünk, velünk
együtt dolgozott azon, hogy minden

évben együtt ünnepelhessük magyarságunkat. Ezt a díjat a marosvásárhelyieknek
ajánljuk,
magyaroknak
és
románoknak egyaránt, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez az elismerés nem csak a
Vásárhelyi Forgatagnak szól. Ugyanakkor kifejezetten nagy örömünkre szolgál,
hogy velünk együtt több magyar marosvásárhelyi vállalkozás is részesült ilyen
díjban, mint például a Petry, az Ortoprofil
vagy a Therezia, és így minden a határon
túlra megítélt nagydíj Marosvásárhelyre
érkezett” – mondta el Portik Vilmos, a
Vásárhelyi Forgatag egyik főszervezője,
és hozzátette, a díj arra sarkallja a csapatot, hogy a következő években is színvonalas,
minőségi
programokat,
közösségépítő rendezvényt nyújtsanak a
forgatagozóknak. (közlemény)

velük, hogy tekintsék át a pontos számokat, októberben ugyanis elkészítik az év
végi jelentést Románia pénzügyi helyzetéről. Mivel a legutóbbi kettőt elhibázták
– vagyis nem úgy működött az ország,
ahogyan azt az IMF előrevetítette,
hanem egy kicsit jobban –, egy esetleges
harmadik tévedés elkerülése érdekében
felkínáltuk nekik a hivatalos adatokat,
hogy ezekre alapozzanak” – fogalmazott
Tudose.
A miniszterelnök hozzátette, nem rótt
fel semmit az IMF-nek, csak figyelmeztette képviselőit.

„Nagy szervezetről van szó, amelyre
odafigyel a világ. A legutóbbi két előrejelzésük kissé félresikeredett. Nem vádoltam őket rosszhiszeműséggel, de
máskor legyenek kicsit figyelmesebbek”
– mutatott rá a kormányfő.
Tudose ugyanakkor cáfolta azt a sajtóértesülést, miszerint a valutaalap illetékesei aggodalmuknak adtak hangot a
román gazdaság helyzetével, a költségvetési hiánnyal és az egységes bértörvénnyel kapcsolatban. „Egyáltalán nem
esett szó pénzről, csak az előrejelzéseikről beszéltünk” – mondta. (Agerpres)

bűnvádi feljelentést tett a korrupcióellenes ügyészségnél (DNA) az Állat- és
Környezetvédők Szövetsége (FPAM),
amely szerint a tárcavezető visszaélt hatalmával, és megsértette az állatok jogosulatlan megölését tiltó törvényt. A
civilek szerint a környezetvédelmi tárcának védenie, nem pedig gyilkolnia kellene az állatokat, és amíg a nagyvadak
nem kapnak azonosító chipet, senki sem
állíthatja azt, hogy hiteles adatokkal rendelkezik a védett fajok valós létszámáról.
A miniszteri rendeletből nem derül ki,
hogy milyen időtartamra vonatkozik, azt
csak a miniszter korábbi nyilatkozatából
lehet feltételezni, hogy a megszabott
„beavatkozási keret” az idei évből hátralévő három hónapra szól.
Korábban a szaktárca évente 400-450
medve kilövésére adott engedélyt a vadásztársaságoknak. A medvetámadások
azóta szaporodtak meg, hogy a korábbi
szakértői kormány környezetvédelmi minisztere tavaly nem írta alá a nagyraga-

dozók vadászatáról kidolgozott rendelettervezetet, miután egy kereskedelmi televízió a kilövési kvóták meghatározása
körüli állítólagos visszaélésekről sugárzott riportot.
Július elején székelyföldi gazdák, közbirtokossági és önkormányzati vezetők
tüntettek a bukaresti környezetvédelmi
minisztérium épülete előtt, hogy a hatóságok sürgős közbelépését követeljék a
térségükben mindennapossá vált medvetámadások megfékezése érdekében.
Sárkány Árpád vadgazdálkodási szakember, a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács alelnöke az idei
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor egyik pódiumbeszélgetésén elmondta: Európában – Oroszország
európai részét leszámítva – körülbelül 17
ezer medvét tartanak számon, amelyből
több mint 6800 Romániában él. A romániai medveállomány 78 százaléka pedig
Hargita, Kovászna, Maros és Brassó megyében található. (MTI)

Az IMF-fel egyeztetett a kormányfő

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) és
a Világbank képviselőivel találkozott kedden Mihai Tudose miniszterelnök.

A kormányfő azt mondta, a Világbank
új romániai képviselete biztosította őt
arról, hogy az elkövetkezőkben is műszaki támogatást nyújt a jelentős stratégiai projektekhez.
„Ugyanakkor a Nemzetközi Valutaalap képviselőit is egyeztetésre hívtam,
nem azért, hogy pénzt kérjünk, ahogyan
azt többen állítják, hanem hogy a pénzügyminiszterrel együtt egyeztessünk

Miniszteri rendelet
a veszélyes medvék és farkasok kilövésére

A környezetvédelmi tárca vezetője 140 medve és 97 farkas kilövéséről vagy áthelyezéséről adott
ki miniszteri rendeletet, amelyet
élesen bíráltak az állatvédők.

A Hivatalos Közlöny hétfői számában
megjelent jogszabály szerint azokban az
esetekben tekintenek el a – medvét és
farkast szigorúan védett fajként oltalmazó – törvények előírásaitól, amikor
nem lehet más „elfogadható” módon
megakadályozni, hogy a nagyragadozók
jelentős károkat okozzanak, vagy az emberek biztonságát veszélyeztessék. A kilövési tilalmat eseti alapon oldják fel az
országos környezetvédelmi hatóságok, a
megyei környezetvédelmi szervek által
láttamozott részletes dokumentáció alapján, de csak akkor, ha azzal nem veszélyeztetik a faj fennmaradását természetes
környezetében.
A kormányban miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betöltő Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter ellen

Elfogadták
a népszavazásról szóló törvénymódosítást

Elfogadta a képviselőház az alkotmánymódosító
népszavazások
megszervezéséről szóló törvénymódosítást kedden. Liviu Dragnea
házelnök, a kormány fő erejét adó
PSD elnöke szerint ezzel újabb lépést tettek annak érdekében,
hogy a románok még a tél beállta
előtt
„maguk
dönthessenek
arról”, milyen meghatározással
szerepeljen a család fogalma az
ország alaptörvényében.

A Koalíció a családért nevű ernyőszervezet – a szükséges félmillió helyett –
több mint hárommillió támogató aláírást
gyűjtött össze polgári kezdeményezéséhez, amelyben azt javasolja, hogy az alkotmány „egy férfi és egy nő” önkéntes
házasságaként határozza meg a családot,
a hatályos alaptörvényben szereplő „házastársak” kifejezés helyett. A melegházasság
későbbi
legalizálását

ellehetetlenítő alkotmánymódosító törvénytervezet jelenleg a szenátus elfogadására vár, de hatályba lépéséhez
érvényes és eredményes népszavazásra
is szükség van.
A kedden elfogadott törvénymódosítás
szervezési kérdésekben pontosítja egy alkotmánymódosító népszavazás megszervezését. A jogszabály egyebek mellett
leszögezi, hogy a referendumot az alkotmánymódosító törvénytervezet parlamenti elfogadását követő 30 napon belül,
az egy hónapos időszak utolsó vasárnapjára kell kiírni.
Dragnea megerősítette, hogy támogatja a család alkotmányos meghatározásának módosítását. Kifejezte reményét,
hogy senki sem fogja alkotmányos óvással hátráltatni a kedden elfogadott törvény hatályba lépését, és Klaus Johannis
államfő sem küldi azt vissza megfontolásra a parlamentnek.
Egyes civil szervezetek és ellenzéki

médiumok azzal vádolják a PSD-t, hogy
politikusai korrupciós botrányairól, a
kormány gazdaságpolitikai „kapkodásáról” próbálja elterelni a figyelmet egy
„álproblémával”, az alkotmánymódosítás pedig szerintük visszalépést jelentene
az emberi jogok romániai érvényesítésének terén.
A kommunista diktatúra bukása után
Románia 1991 novemberében népszavazással fogadta el új alkotmányát, amelyet
eddig egyszer módosítottak 2003 októberében, lehetővé téve az ország csatlakozását a NATO-hoz, illetve az Európai
Unióhoz. A 2012-ben hatalomra került
szociálliberális parlamenti többség átfogó alkotmányos reformot próbált végrehajtani, kezdeményezését azonban az
alkotmánybíróság meghiúsította, arra hivatkozva, hogy az túllépi az alkotmánymódosítás kereteit, új alaptörvényt pedig
csak egy alkotmányozó nemzetgyűlés
hozhat. (MTI)

Ország – világ
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Megszorításokkal engedélyezték
a tüntetést

Csak megszorításokkal engedélyezte a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a Római Katolikus Teológiai Líceum védelmében szerdára meghirdetett
tüntetést – tudta meg az MTI Holló Lászlótól, a demonstrációt bejelentő Római Katolikus Státus Alapítvány igazgatójától. Holló László elmondta: 4-5
ezer résztvevőre számítanak a tiltakozáson, és enynyit is jelentettek be, a polgármesteri hivatal illetékes
bizottsága azonban csak a járdán és a prefektusi hivatal előtti téren engedélyezte a gyülekezést, ahol
töredéke fér el a bejelentett tömegnek. Holló László
elmondta: számítanak a tüntetők fegyelmezettségére. (MTI)

Lemondott a védelmi miniszter

Lemondott Adrian Ţuţuianu védelmi miniszter kedden, miután a média a védelmi tárca egy aznapi közleményét úgy értelmezte, hogy a tárcánál nincs elég
pénz a szeptemberi zsoldokra és fizetésekre. A minisztérium sajtóosztálya kedden azt közölte: a tárca
alkalmazottai megkapják ugyan szeptember 15-én
az augusztusi fizetésüket, de egyéb, szeptemberre
esedékes juttatásaikat csak a hónap végén, a költségvetés-kiigazítás után kapják meg, a jövedelemadót és tb-járulékot pedig a tárca később fizeti majd
be. Ţuţuianu szerint a közlemény egy átmeneti
„technikai problémát” tükrözött, feleslegesen keltett
aggodalmat, ő pedig azért nyújtotta be lemondását,
mert vállalnia kellett a felelősséget a „kommunikációs hibáért”. (MTI)

Vádemelés
a volt bándi polgármester ellen

Vádat emelt az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Mezőbánd volt polgármestere, Mircea
Rus (korábbi nevén Rusu) ellen. Az egykori elöljárónak vesztegetés elfogadása és pénzmosás miatt kell
bíróság elé állnia. A DNA keddi közleménye értelmében Mircea Rus 2008-ban több részletben összesen
400.000 lej csúszópénzt fogadott el, hogy cserében
az önkormányzat egy bizonyos vállalatot bízzon
meg egy több mint 8.300.000 lej értékű munkálat elvégzésével. A kedvezményezett cég kiadta a munkát egy alvállalkozónak. Utóbbi cég vezetőjétől, az
ügyben szintén vádlott Trofin Iuliantól vette át a kenőpénzt Mircea Rus – állítja a DNA. A vádhatóság
szerint ugyanakkor 2009 júniusában 35.000 eurót
kért az elöljáró egy vállalat adminisztrátorától a szóban forgó szerződésben rögzítettek akadálymentes
teljesítéséért cserében. A vádiratot a Maros megyei
törvényszékre küldte a DNA. (Agerpres)

Csak az alkalmazottak tudtával
figyelhető meg a munkahelyi
levelezés

A munkáltatók kizárólag előzetes értesítés után figyelhetik meg az alkalmazottak munkahelyi levelezését – mondta ki keddi másodfokú ítéletében az
Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) egy román
panaszos ügyében. Az ügy előzménye, hogy Bogdan Bărbulescu munkahelyi levelezését korábbi
munkáltatója egy héten keresztül megfigyelte, és miután kiderült, hogy a cég eszközeit magáncélra
használta, elbocsátották. A férfi azután perelte be
Romániát Strasbourgban, hogy a román bíróságok
elutasították a keresetét, miszerint volt munkáltatója
megsértette emberi jogait. (MTI)

Érik egy kölcsön?
(Folytatás az 1. oldalról)

minden esztendőben találkoznak az épp aktuális miniszterelnökkel. Hogy pontosan miről eshetett szó ezen a
megbeszélésen, azt valójában a készülődő valutaalapi
jelentésből fogjuk megtudni. Ez aligha lesz egy fényes
bizonyítvány a kormánynak. Valószínű, hogy a kormányfői nyilatkozat már egy előzetes helyezkedés a lesújtó jelentés kapcsán várható majdani félrebeszélő
szózuhataghoz. Mert a bajért nálunk sosem az a hibás,
akinek épp a kezében van a gyeplő, a felelősség elkenésében bármikor utcahosszal világelsők lehetnének kormányosaink.
És hogy baj van, ráadásul nem is kicsi, arra a kormányfőnek a gazdaság állapotával kapcsolatos parlamenti meghallgatásáról épp elég információ szivárgott
ki, ha az eddigi kapkodás még nem lett volna eléggé
árulkodó. Ha a parlamenti felszólalók jól számoltak,
akkor az év hetedik hónapjánál a tavalyihoz képest egymilliárd lejjel volt kevesebb a költségvetési bevétel, a
kiadások viszont tizenhatmilliárddal magasabbak.
Mindez egy csodálatos gazdasági növekedés mellett akkora hiányt vetít előre az év végére, hogy nem csoda,
ha a kormány a kőből is megpróbálna pénzt fakasztani.
Tehát itt nem csak abból kiindulva eshetett szó valutaalapi hitelről, mert rendszerint az ellenkezője igaz
annak, amit a szocdem vezérek mondani szoktak. Ha
tényleg ekkora a baj, forró hónapok elé nézünk.
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Újabb halasztást kért az építő

(Folytatás az 1. oldalról)
Többszöri halasztás
a vásárhelyi munkálat esetében
Törzsök Sándor elmondta, a teljes megyét érintő nagy projektnek nincs egy egységes terminusa, ennek keretében 16
munkaszerződés van, mindenik a maga
külön határidejével. A marosvásárhelyi
szerződés esetében idén nyáron járt le a
legutóbbi határidő, viszont a kivitelező
ismét halasztást kért, és várhatóan jövő év
július lesz az újabb terminus, ameddig be
kell fejeznie a munkálatot. A nagy projekt
keretében a marosvásárhelyi szerződés a
legnagyobb volumenű, eddig több mint
hetven százalékban készült el az ivóvíz- és
szennyvízhálózat fejlesztését, illetve felújítását célzó beruházás a megyeközpontban.
Kérdésünkre, hogy szabályszerű-e, hogy
a kivitelező már sokadik alkalommal kéri
a határidő meghosszabbítását, a mérnök kifejtette, nincs olyan törvényes szabályozás,
ami ezt tiltaná. Eddig a késések, amelyekre
hivatkoztak a határidő kiterjesztése igénylésekor, nem a felek hibájából történtek,
például későn adta ki az engedélyeket a
polgármesteri hivatal, vagy késett az áramszolgáltató vállalat a jóváhagyásokkal. Továbbá a marosvásárhelyi önkormányzat
pluszmunkálatokat is kért, például, hogy
hosszabbítsák meg a hálózatot, többek között a Hagi Stoian vagy a Posada utcákban.
Törzsök Sándor ugyanakkor arra is rá-

világított, hogy sajnos lépten-nyomon
azzal szembesülnek, hogy nincsenek megfelelően képzett építők, tervezők, lassan kifogy belőlük a piac. A vállalat
munkálatokat felügyelő műszaki ellenőreinek átlagéletkora 60 év körül van, és sajnos egyre nehezebb utánpótlást találni.
Az összeg felét akkor kapja meg, ha visszaállította az utat annak eredeti állapotába
Mint ismeretes, Marosvásárhelyen számos panasz érkezett a lakosság részéről,
egyrészt a munkálat minőségére, másrészt
pedig arra vonatkozóan, hogy bizonyos utcákban látszólag az építő elvégezte a munkát, majd a helyszín helyreállítása nélkül
távozott. Ennek kapcsán Törzsök Sándor
hangsúlyozta, ilyenkor az Aquaserv nem
fizet a kivitelezőnek.
– Ha rossz minőségű munkálatot végez
az adott kivitelező, akkor saját költségére
kell azt kijavítsa, vagy ha hibázik menet
közben, akkor azt akár kétszer-háromszor
is újra kell kezdje, mert amíg nem kifogástalan a munkálat minősége, nem fizetjük
ki. A kifizetés úgy történik, hogy 50 százalékot megkap akkor, ha kész a munka, fel
van töltve a sánc, és elvégeztük a működési próbákat. Csak akkor kapja meg a
fennmaradó részt, amikor helyreállítja az
aszfaltréteget. Éppen azért van ez a rendszer, hogy az építő ne hagyja el a terepet
anélkül, hogy visszaállítaná az utat eredeti
állapotába. A régi szerződések esetén az

A hét végén ünnepélyes szalagátvágással, dr. Vass Levente parlamenti
képviselő jelenlétében átadták
használatra Dózsa György község
szennyvízhálózatát.

polgármester. A kiépült rendszer tavaly novemberben vált üzemképessé, de nem indíthatták be, mert a hideg miatt a
baktériumok nem tudtak dolgozni, a tisztítóállomáson a biohőreaktor nem tudott beindulni, így idén tavaszra halasztották az
elindítását, egyelőre a paraméterek a vártnál jobbak. A projekt kivitelezése során 13
kilométeren fektettek le gerincvezetéket,
hét átemelő pumpaházat építettek, és közel
500 csatlakoztatási aknát helyeztek el a ta-

Átadták a csatornahálózatot

Gligor Róbert László

Az 1,6 millió eurós beruházás kivitelezését a Geiger cég, a finanszírozás zömét
a Környezetvédelmi Alap biztosította. A
szükséges pénzalapot 2011-ben sikerült
megszerezni, a közbeszerzési eljárás után
2012 késő őszén kezdték el a munkálatokat, de pénzhiány miatt a támogató 2013ban szüneteltette őket, 2015-ben a
vízüggyel kellett „hadakoznia” az önkormányzatnak, mert az nem engedélyezte,
hogy a Nyárádon és csatornáin átvezető
csöveket a hidakra szereljék, ahogy azt
eredetileg tervezték. Ezért tervmódosítást
kellett kérni, ezt jóváhagyatni és új közbeszerzést kiírni a vezetékek átemeléséhez,
így ezzel is szinte egy évet veszítettek – ismertette a projekt buktatóit Iszlai Tibor
Makkai János

Üzlet és politika

Egész jó fegyverkereskedő Donald Trump, állapítom meg, egy
újabb érvvel megtámasztva az
iránta érzett, mondjam így, mérsékelt ellenszenvemet. Azt olvasom
ugyanis, hogy frissebben késznek
mutatkozik Dél-Koreát rakétaelhárító rendszerekkel ellátni, amire látszólag
az
ösztönzi,
hogy
Észak-Korea mániákusan lődözgeti
fel az ilyen-olyan hatótávolságú rakétáit (frissebben pedig „megtoldva”
egy
föld
alatti
hidrogénbomba felrobbantásával).
A nem is tudom, minek hívják
észak-koreai diktátor maholnap úgy
fest, mint egy robbanómellénybe
öltöztetett terrorista. Számomra az
a furcsa, hogy a világ globális meg
lokális bajaira fáradhatatlanul
gyógyírt kereső politikusok és pártok, no meg országaik képtelenek
elbánni ezzel a világméretű futóbolonddal. A helyzet „elvileg” tarthatatlan, gyakorlatilag valaki(k)nek
mégis a tartósításához fűződik érdeke…
Nos, hogy folytassam másként,
amit a nagyvilág nyilvánvalóan fenyegetésként könyvel el, az Trumpnak ölébe hullajtott lehetőség (is) az
újabb üzletelésre. Egész rutinosan
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összeg csupán 2-3 százalékát kellett már
csak megkapja, miután helyreállította a
munkatelepet, és ez sok esetben már nem
érte meg neki. Ugyanakkor, amíg nem
hozza rendbe a helyszínt, nem vesszük át
a munkát, és a garanciapénzt, azaz a szerződés értékének a 10 százalékát jelentő
összeget sem szabadítjuk fel. Tehát vannak
eszközök a kezünkben. Továbbá van egy
egyéves garancia-időszak, ez idő alatt a kivitelező felelőssége mindenféle meghibásodás, ami a hálózaton történik –
magyarázta a mérnök.
A következő beruházás a 2-10 ezer
lakosú vidéki településeket célozza
Törzsök Sándor az ivóvízszolgáltató
vállalat egy újabb nagylélegzetű projektjéről is szólt, ami szintén uniós alapokból
nyerne finanszírozást, és ami a 2-10 ezer
lakosú vidéki települések ivóvíz-, illetve
szennyvízellátását mozdítaná elő. Ez több
száz kilométer ivóvíz- és szennyvízhálózat
kiépítését feltételezné. Egy tavalyi sikertelen versenytárgyalás miatt újra ki kellett
írni a licitet, ami sajnos késlelteti a folyamatot.
– Ha tavaly ilyenkor a versenytárgyalás
pozitívan zárul, ma már készen lenne az
előtanulmány, és beszélhetnénk arról, hogy
2018-ban elkezdjük a tendereket. Így viszont csúszik a folyamat. Most egy tervezőre van szükség, aki elkészíti az
előtanulmányokat, illetve a megvalósíthatósági tanulmányt, és jó volna 2018 végéig
benyújtani az uniós pályázatot – fűzte
hozzá a szakember.

lajban, félezer háztartást és intézményt,
azaz 1500 személyt tudnak kiszolgálni csatlakozás után. Az önkormányzat bővíteni kívánja a rendszert újabb 1500 fő ellátására,
ennek érdekében üzembe helyeznének egy
második reaktort is, 15 kilométeren épülne
hálózat a települések mellékutcáiban, továbbá négy átemelő pumpát üzemelnének
be – mondta el Iszlai Tibor.
Az ehhez szükséges pénzösszeget a
Helyi Fejlesztések Országos Programja
(PNDL) révén biztosítanák kormányalapból , és bíznak abban, hogy közel 13 millió
lejt megszerezhetnek.

Alig vágták át a szalagot, máris elkezdenék a hálózat és a tisztítóállomás bővítését Fotó: Gligor Róbert László

csinálja, ami jelzi, hogy a gyakorlat
nem előzménytelen.
Nem megyek túl vissza a múltba,
ha azt jelzem, hogy szerintem a
még Barack Obama idejében, Ukrajnában lejátszott amerikai–orosz
geopolitikai játszmában elszenvedett vereség, meg a Krím félsziget
oroszok általi visszafoglalása nyomán indult a dolog. Ha ott nem tudott
elég
közel
férkőzni
Oroszországhoz, két lehetőség adódott: Lengyelország és Románia.
Mifelénk ehhez kellett a megfelelő
helyre egy megfelelő ember. Hogy
miért egy kisebbséginek látszó
többségi? Egy bizonyos, ennek nem
az a magyarázata, hogy legyen aki
megfeleljen a székelyek ízlésének,
bár a szavazatokból ítélve kétségtelenül megfelelt. Mára, mint hallom,
már nem annyira…
Úgy spekulálom, hogy nem találtak erre jobbat többségi közegben,
aki képes lett volna rávenni az
egész politikai brancsot, hogy Románia szegényes, annyi-amennyi
költségvetésének 2 százalékát hoszszú távon fordítsa honvédelemre,
amikor képzelt keleti fenyegetésnél
többet nehéz lett volna és lehetne
kiolvasni a „nemzetközi helyzetből”. Mellesleg, év eleji információk szerint a NATO által

kötelezettségként megszabott 2 százalékot az idén a szervezet mindössze öt (!) tagállama teljesíti. A
majd’ három éve nálunk fungáló elnöknek mégis sikerült átverni a parlamenten és az aktuális kormányon,
s egyfajta kötelezvényként az elkövetkezőknek. Lelke rajta. A lényeg,
hogy Trump a mi pénzünkből vásá-

roltat a román tengerpartra telepítendő
Patriot-rendszereket
Amerikának, a NATO-tagság készséges bólogatása mellett. A majd’ 4
milliárd dolláros vásár kormányzati
megítélés szerint „megerősíti a
román haderő védelmi képességeit
egy esetleges agresszióval szemben”. Értjük? Esetleges!
Mint túl sűrűn, ezúttal is az boszszant a dologban, hogy hülyének
néznek bennünket, amit a nép békésen tűr. A politikusok pedig szintén…, néhányukat kivéve, akik
kellő nyersességgel ki is mondják:
az ország gyarmati állapotba sülylyedt…
Trump buzgólkodása azonban
nem puszta üzlet, sűrűn átszövi a
politikai érdekérvényesítés is. Nem
is két legyet, hanem többet üt egy
csapásra. Azzal, hogy alaposan berendezkedik Romániában, valójá-

Erről jut eszembe

Tündérkert? Hetvenöt éve hunyt el Móricz Zsigmond, rá gondolva jutott eszembe híres Erdély-trilógiájának első kötete. Alig írtam le a címet, máris
kérdőjel kívánkozott a végére. Hol vagyunk mi
attól, hogy szülőföldünket ma tündérkertnek tekintsük?! Akkor se volt az, amikor kilencvenöt esztendővel ezelőtt a regény megjelent. Szépséges volt,
nagyszerű lehetőségekkel, kincsekkel gazdagon
megáldott, de közelről se az a tündéri tájék, amivel
a Bethlen Gábor-i időkre utalva, a köztudat azonosította. A természet, Erdély megannyi pompás vidéke napjainkra is sok mindent megőrzött
szépségéből, de hogy tündérkert lenne, azt aligha
gondolhatja bárki is komolyan. Nyilván miattunk,
itt élő, hadakozó, vagdalkozó, széthúzó, a másság
iránt intoleráns emberek miatt. Marosvásárhelyre
ez különösen érvényes. Az itteni magyarság léptennyomon érzékelheti, hogy kisebbségivé vált a városában, s emiatt hátrányos helyzetbe került. Elég,
ha csak a római katolikus iskola ügyét, a magyar
nyelvű felekezeti oktatás ellehetetlenítési kísérleteit
hozom fel példaként. Nem részletezem, ismertek a
hatalmi manipulációk. A szülők kitartása példás,
reménytelen szituációban sem adták fel elkeseredett küzdelmüket. Mára az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány vezetősége is tüntetésre hívta
az iskola létét szívügyüknek tekintő embereket,
abban a reményben, hogy a problémát mégis sikerül kedvezően megoldani. Attól tartok, túl későn
határozta el magát erre a lépésre. Bárcsak tévednék. Azt viszont remélem, hogy legalább sokan ott
leszünk a tiltakozáson. Annyian, mint a forgatag
legnépszerűbb eseményein. Azokban a napokban
sem a közöny, sem a belső acsarkodások nem fogták vissza a vásárhelyi magyarokat. Talán átmenthetünk valamit abból a családias légkörből a
következő időszakra. Szükségünk lesz rá, jövőre
még inkább, mint idén. Legalább belülről ne gyengítsen, szaggasson a gyűlölködés. Értsük meg
végre, hogy ha valaki más véleményen van, mint
mi, az még nem jelenti azt, hogy az ellenségünk!
Móricz Zsigmond nem egyszer járt Marosvásárhelyen, Tolnai Lajos tisztelőjeként arról is írt, hogy
évtizedekkel korábban jeles író, publicista elődjének azért kellett távoznia Vásárhelyről, mert más
elveket vallott, mint az akkori potentátok, és ezt
nem átallta érzékeltetni az írásaiban. Jó lenne ezt
megszívlelni. Tolnai eltűnt innen, a Sötét világ nem
egészen. Sok vonatkozásban máig megmaradt. És
már csak nagyon kevesen mondják kellő meggyőző
erővel, mint Móricz: Légy jó mindhalálig! Ezért is
van szükség minden jó iskolára. Arra is, amit a hatalom meg akar szüntetni. Meg az olyanokra, amilyeneket a Fejedelem, városunk nagy támogatója
alapított hosszú évszázadokkal ezelőtt. De ez már
egy másik történet, vagy éppen ugyanaz, csak sohasem akar vége szakadni. Jut eszembe, urak, úrhölgyek: tudja-e valaki, hogy áll jelenleg
Vásárhelyen a Bethlen Gábor-szobor állításának
ügye? Egyebekkel együtt ez is elmerült a feneketlen
süllyesztőben?! (N.M.K.)

ban ellehetetleníti az Európai Uniónak a saját haderő létrehozására
alig szárba szökkent tervét. Ami, tegyem hozzá, a NATO-jelenlét értelmét kérdőjelezné meg. S ami
fontosabb, lehetővé tenné az önállóbb európai politizálást. Így aztán
az Európai Uniót, valójában egész
Európát továbbra is Amerika tartja
akkora kötőféken, amekkorán jónak
látja. Az iméntiek természetesen
egy polgár (tehát én) szabadjára engedett aberrációinak tekinthetők,
hiszen senki nem fogja állításaimat
legalább „sorok közti” olvasással
megfejthető közleményben alátámasztani. Sőt…
S hogy súlyosbítsam a „tévelygésemet”, még azon is elcsodálkozom, hogy Románia zokszó nélkül
adta fel a Moldovai Köztársasággal
kapcsolatos korábbi elképzeléseit.
A Patriotok ugyanis nem fogják
megvédeni az uniós csatlakozáson
ábrándozó rokon köztársaságot az
orosz befolyás erősödésétől. Semmi
kétség, ezt Obama és Hillary Clinton nem tudta volna véghezvinni.
Amerikában is kellett ehhez a megfelelő ember a megfelelő helyre.
Akkor is, ha a politika furcsaságai
folytán a demokrácia fellegvárában
a kevesebb szavazatot szerzett jelölt
került a Fehér Házba! De ez már
nem érdekes…
Hogy a „dolog”, vagyis a fegy-

verbeszerzéssel megspékelt betelepedési stratégia hogyan működött/működik Lengyelországban,
nem tudom. Rossz hírét nem hallottam. Igaz, jót sem! Az persze üzenetértékű, hogy Trump ellátogatott
Lengyelországba, s tartott ott „világra szóló” programatikus eligazítást. A házigazdákkal pedig
egyeztetett arról, hogy mit kezdjenek Oroszország „destabilizáló viselkedésével”. Tett ennél visszhangosabbat is Donald Trump, támogatásáról biztosította az úgynevezett Három Tenger Kezdeményezést. A szervezet célja tizenkét közép-kelet-európai ország szorosabb együttműködése annak
érdekében, hogy erősítsék a régió
szerepét az Európai Unióban. A
Trump-féle „támogatás” az én értelmezésemben annyit jelent, hogy
szemet vetett a társulásra, be nem
vallott, de egyértelmű kisajátítása
pedig inkább az unió gyengítését,
mintsem az erősítését fogja jelenteni. Vajon a részt vevő országoknak mit és mennyit fog eladni a
kifogyhatatlan készletekből, az
„esetleges” agressziókra hivatkozva?
Végtére is már az elnökválasztási
kampányban bejelentette, hogy
Amerika „ingyen” senkit nem fog
megvédeni! Így változik a partnerség
a kereskedők világában széles körben alkalmazott védelmi szolgáltatássá. Sápot szed a csendőr…
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Sikeres
Marosludasi Magyar Napok

Kezdődik
az E-MIL idei írótábora

Kaáli Nagy Botond
Irodalomstratégiák Erdélyben és a
Kárpát-medencében – ezzel a címmel
szervezi meg idei írótáborát az Erdélyi
Magyar Írók Ligája. A 2017. szeptember 7-e és 10-között, immáron tizenhatodik alkalommal sorra kerülő
eseménynek ezúttal a Kovászna megyei Árkoson lévő Európai Tanulmányi Központ ad otthont. Az írótábor
elsősorban azokat az intézményes léptékű terveket, szándékokat és kilátáhivatott
feltérképezni,
sokat
párbeszédbe vonni, melyek az elkövetkező években, évtizedekben szervesen meghatározhatják a kortárs
erdélyi magyar irodalmi élet, tehetségkutatás és -gondozás irányvonalait,
támogatáspolitikáját, az irodalmi
örökségünkhöz, hagyományainkhoz
való viszony pozitív alakulását – tudatják ismertetőjükben a szervezők.
Ami a tábor részletes programját illeti, a rendezvénysorozat szeptember
7-én, csütörtökön este 7 órakor ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét,
amelyen felszólal Karácsonyi Zsolt,
az E-MIL elnöke. 19.10 órakor
György Attila, Papp Attila Zsolt és
Vincze Ferenc felolvasóestjén vehetnek részt az érdeklődők, moderál Serestély Zalán.
Szeptember 8-án, pénteken 10 és
12 óra között zajlik az Irodalomstratégiák Erdélyben című tanácskozás,
amelyet Karácsonyi Zsolt nyit meg.
Előadók: Markó Béla, a Kós Károly
Akadémia elnöke, László Noémi
költő, szerkesztő, valamint Kelemen
Hunor, az RMDSZ elnöke. Moderá-
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marosludasi, az andrássytelepi és az eckentelepi
református templomokban, illetve ünnepi szentmisét a ludasi és az andrássytelepi római katolikus
templomokban. A rendezvények fő helyszínén,
Andrássytelepen gulyásfőző versenyt szerveztek,
a győztes gulyást a hajdinások főzték. A telepi iskola udvarán felállított színpadon fellépett a Kásler
Mezey Sarolta
Magda és Farkas Sándor által oktatott Hajdina, Po– A szervezők reményeit túlszárnyalta a rendez- hánka és Tatárka néptáncegyüttes, a helyi tehetsévény, azt is mondhatnám, hogy lassan felnőttünk gek, akik román és magyar dalokat adtak elő –
felkészítő tanáruk Pop Cornel –, nép- és könnyűa feladathoz – fogalmazott Kovács Zsuzsanna.
A program változatos volt, a ludasi magyarság zenét Máté Imola énekelt. Muzsikált Nistor Miminden korosztályához szólt,
mindenki találhatott az igényeinek megfelelő szórakozási lehetőséget. Szeptember
elsején magyar estet és borkóstolót szerveztek a Jumbo
étteremben. Ez alkalommal
Pap Péter nagyenyedi borászt hívták meg, aki kiváló
borokkal lepte meg a társaságot. Szombaton az 1-es
Számú Általános Iskolában
labdarúgó- és asztaliteniszbajnokságot tartottak, délután a művelődési házban
Antonia Méda grafikai kiállítását tekinthette meg a közönség.
Vasárnap délelőtt ünnepi
istentiszteleteket tartottak a
Hetedik alkalommal szervezték meg a Marosludasi Magyar Napokat, amely a magyar közösség évről évre sikeresebb
rendezvényévé nőtte ki magát. A hét végi
eseményekről Kovács Zsuzsanna szervező
számolt be lapunknak.

tor: Karácsonyi Zsolt. 15 és 17 óra között a tanácskozás a következő előadók részvételével folytatódik:
Lakatos Mihály osztályvezető,
EMMI, L. Simon László költő, író,
magyarországi országgyűlési képviselő, Kósa András László, a Balassi
Intézet – Bukaresti Magyar Intézet vezetője. Moderátor: László Noémi. 18
órakor E-MIL-estre kerül sor a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban. Fellép
Benő Attila, Király Zoltán, Muszka
Sándor. Moderátor: Szonda Szabolcs.
21 órától Csender Levente, Király
Farkas és Fekete Vince felolvasóestje
zárja a napot, moderátor: Varga László
Edgár.
Szeptember 9-én, szombaton délelőtt 10 órától Stratégiák, szervezetek
címmel beszélgetés kezdődik az irodalmi intézmények stratégiáiról. Meghívottak: Szentmártoni János, Dupka
György, Szonda Szabolcs. Beszélgetőtárs: Erős Kinga.
Délelőtt 11-től kerül sor az irodalomstratégiák Erdélyben és a Kárpátmedencében című tanácskozás
lezárására, 16 órakor pedig Időszínház
címmel Bréda Ferenc és Karácsonyi
Zsolt beszélgetése veszi kezdetét. 20
órakor pedig a tábor ideje alatt zajló
költészeti és prózaíró szemináriumok
résztvevőinek felolvasóestje zárja az
eseménysorozatot, amelyet a Nemzeti
Kulturális Alap, a Bethlen Gábor
Alap, Kolozsvár Polgármesteri Hivatala, a Kolozs Megyei Tanács, valamint az RMDSZ–Communitas
támogat.

égi idők nyugalmát őrzi a főtéri
tömbházlakás. Patyolattisztaság és
ünnepélyes rend mindenütt, a nagyszobában
az asztalon kristályváza, mellette két szemüveg, a szekrényben szépirodalmi és zenetörténeti könyvek katonás sora, egy másik
polcon fekete-fehér családi fotók. A falon
tájképek, a másik szobában hímzett párnák,
varrottasok.
– Ez itt az én birodalmam – vezet be a hetvenes évei végén járó Ildikó néni, aki pár
nappal korábban azért kereste fel szerkesztőségünket, hogy elmondja, képeslap- és lemezgyűjteményét szívesen odaajándékozná
valakinek. Rövid találkozásunk során abba
is beleegyezett, hogy ha meglátogatom, elmeséli az életét. De mielőtt letelepedne mellém, hímzett terítőt tesz az asztalra, aztán
süteményért, kávéért siet.
– Mindig ilyen örökmozgó voltam – jegyzi
meg derűsen, majd pontos, finom mozdulatokkal kezdi visszatekerni a láthatatlan időgombolyagot.
– Édesanyám dicsőszentmártoni születésű, én is ott jöttem a világra. Édesapám kirakatrendező volt, anyám fodrász. A háború
idején egy katonaautóban szökött át velem
Vásárhelyre, az egyik rokonához. Később
apámat Besztercére helyezték dolgozni. Évekig ott éltünk mi is anyámmal és a két fiútestvéremmel, ott kezdtem az iskolát is.
Középiskolás koromra viszont már újra Marosvásárhelyen laktunk, ebben a lakásban.
Nem voltunk jó anyagi helyzetben, az egyik
testvérem egyetemre járt, szükség volt a segítségemre. Rengeteget varrtam, hímeztem
abban az időben, és röviddel az érettségi
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Az ajándékozó

után, augusztus elsején munkába álltam. Az
Ifjúság utcában működött a megyei tervezőintézet, oda vettek fel rajzolónak. Két éve
dolgoztam, amikor beiratkoztam az építészeti technikumba. A miénk volt az utolsó évfolyam, amely három évet végzett, almérnöki
képesítést kaptunk.
– A technikumi évek
alatt folytatta a munkát?
– Igen. Volt, hogy
este 9-től hajnali 3-ig rajzoltam, aztán reggel 7-re mentem munkába. 1964-ben fejeztem be a technikumot.
Mesélés közben felállt, és barna tasakban
őrzött könyvecskét vett le a szekrényről. Ünneplőbe öltözött fiatalok arcképei sorakoztak benne, az egykori ballagóké.
– A technikum elvégzése után egy ideig
még a tervezőintézetben maradtam – ült le
mellém újra Ildikó néni –, aztán egy kis kitérő következett. A megyei zöldségszektorba
kerültem, az építőtelepeken kellett követnem
a munkamenetet, az engedélyek rendezése is
a hatáskörömhöz tartozott. 1967-ig dolgoztam ott. Akkoriban nyílt egy új tervezőrészleg a Városháza épületében, a torony alatt,
oda kerültem. Kultúrszociális építmények –
nyárádmenti óvodák, iskolák, rendőrőrsök,
rendelők – javítási munkálatainál vettem
részt a felméréstől a kivitelezésig, a költségvetés összeállítása is a munkaköri feladataim közé tartozott. Az évek során többen
elmentek a csoportból, mire a tervezőrészleg
megszűnt, nyolcan maradtunk. Kettesével

osztottak el minket, így kerültem vissza az Ifjúság utcai intézetbe, a költségvetési részlegre. Megtanultam lyukkártyával dolgozni,
hihetetlen gyorsasággal ment a munka. Öt
év után a városrendezési osztályra osztottak
be. Onnan mentem nyugdíjba 1995-ben.
Akkor már nagyon
beteg volt édesanyám,
őt kellett ápolnom. De
az egykori kollégáimmal a mai napig tartjuk a kapcsolatot, nincs olyan nőnap, hogy
fel ne hívjanak, és a névnapomon is mindig
köszöntenek. Évente kétszer ülünk össze
nosztalgiázni. Remek társaság volt, nagyon
hiányzik az együtt töltött idő, a közös nevetések – érzékenyült el vendéglátóm. Aztán a
családjáról mesélt.
– 35 évesen mentem férjhez, pár év múlva
pedig megszületett a két ikerlányunk. Mindketten Budapesten élnek. A férjem pénzügyi
szakértő volt, a néptanácsnál a beruházási
részlegen dolgozott. Én ugyanott voltam a
tervezőrészlegen, így ismerkedtünk meg.
Egy pincelakásban kezdtük a közös életet,
aztán a Kövesdombon kaptunk egy szép,
nagy lakást. Negyedszázadot töltöttünk ott
el, és a mai napig kötődünk ahhoz a városrészhez, bevásárolni is oda járunk.
– Mikor költöztek ide, a szülői házba?
– 2003-ban. Akkor már elkerültek otthonról a lányok, és úgy éreztük, hogy ez a helyes
döntés. A kövesdombi lakást eladtuk. Itt
azonban kevesebb a hely, eléggé össze vagyunk szorulva. Ezért gondoltam arra, hogy

Fotó: Facebook

hály és népi zenekara,
valamint a csíkszépvízi
vonósok. Nótát énekelt
Nagy Levente, Koós Éva
és Buta Árpád. A sztármeghívott ez alkalommal
Varga Miklós volt, aki repertoárja legismertebb
dalait adta elő. Bár az
esős idő kissé „bezavart”,
a bálozók László István
zenéjére későig ropták a
táncot.
A ludasi magyarság e
nagyszabású, jó hangulatú rendezvényének főtámogatója
ez
alkalommal is a helyi önkormányzat volt.

elajándékoznám a képeslapgyűjteményt és a
bakelitlemezek egy részét. Korábban a nyárádszeredai iskolának is adtam 300 könyvet.
– Meséljen egy kicsit a gyűjteményről.
– Amikor még a technikumba jártam, sok
helyre vittek kirándulni, és én mindenhonnan küldtem haza egy képeslapot. Sok év
múlva az ikrek külföldi utazásaikról, Franciaországból, Németországból üzentek így
haza. Nagyon sok képeslap gyűlt össze az
idők során, ezektől válnék meg. A férjemmel
nagyon szeretjük a szimfonikus zenét, számos lemezünk van nagy zeneszerzők, például Beethoven műveivel. A lányoknak
meselemezeket is vettünk, többek között Ilylyés Kinga néhai színművésznő előadásában
A kis herceg is megvan.
– Úgy tudom, a könyvek szeretetében is
egymásra találtak a férjével.
– Valóban rengeteget olvastunk. Mára
már meggyengyült a szemem, de erről az élvezetről nem tudtam lemondani. És a keresztrejtvényeket is nagyon szeretem –
villant huncut fény Ildikó néni tekintetében.
– Az egyik lányom küldi nekem a rejtvényújságokat, van, hogy egy este húsz sudokut is
megfejtek.
Beszélgetésünk végén vendéglátóm szépen összefogott, hímzett kézimunkákat vett
elő a szekrényből. Ő készítette valamennyit
fiatalabb korában, amikor a lányok még kicsik voltak. Végül azt a faragott kazettát is
megmutatta, amelyet édesanyjától érettségi
ajándékként kapott. Elárulta, semmit nem
őriz benne, értéke önmagában rejlik. Úgy
éreztem, Ildikó néni egész élete olyan, mint
az a szerénybarna, önmagában ékes doboz.

6 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ GAZDASÁG ___________________________________________ 2017. szeptember 6., szerda

Közösségtámogató vállalkozók

Kiszámítható adópolitikára
van szükség
Szerkeszti: Benedek István

„Egy stabil, kiszámítható
pénzügyi- és adópolitikára
van szükségünk, nem az adótörvénykönyv
elkapkodott
foldozására” – hangsúlyozta
hétfőn a képviselőház plénumában Erdei Dolóczki István,
az RMDSZ Szatmár megyei
parlamenti képviselője, az alsóház pénzügyi bizottságának
tagja azt követően, hogy a
román gazdaság állapotáról
számolt be a miniszterelnök
órája alatt a jelenlegi kormányfő a képviselőházban.

A Szatmár megyei törvényhozó
hozzászólásában a gazdasági és
bankszektort érintő sürgős problémákkal kapcsolatosan fogalmazott
meg kérdéseket a miniszterelnökhöz.
A szövetség pénzügyi szakpolitikusa arra az európai uniós direktívára hívta fel a figyelmet, amelynek
előírásait Romániának 2016-os határidővel kellett volna átültetnie törvénytárába. Az erre vonatkozó
törvénytervezet csupán a keddi nap
folyamán került a képviselőház
szakbizottságának asztalára annak
ellenére, hogy fontos számlázási, illetékbefizetési és könyvviteli szabályokat tárgyal, amelyek segítségével megszűnnének az EU-s és
a romániai normák közötti különbségek.
Erdei Dolóczki István véleménye
szerint az adóhivatal működési szabályzatában vélhetőleg olyan joghézagok
találhatóak,
amelyek
eredményeként bizonyos multinacionális vállalkozások elenyésző profitadót
fizetnek
az
itthoni
államkasszába, miközben azok külföldi anyavállalatai igencsak jövedelmezőek.
Ugyanakkor
az

RMDSZ-es politikus azt kérte: térjünk vissza az adóhivatalok működésének regionalizációját megelőző
rendszerhez, hiszen ez egy jobb,
vállalkozóbarát berendezés volt.
Az új adótörvénykönyv módosításának vitája során a Szatmár megyei képviselő elmondta: az utóbbi
időben a kormány visszaélt a törvény egyik cikkelyének előírásaival, miszerint a módosítások
majdhogynem azonnali hatállyal
lépnek érvénybe. A törvény úgy
rendelkezik: legalább fél évnek kell
eltelnie az elfogadott módosításnak
a Hivatalos Közlönyben való megjelenése és az életbelépése között,
bizonyos, sarkalatosabb rendelkezések esetén pedig annak előírásai
csak következő év januárjától lesznek érvényesek. Sürgősségi kormányrendeletekkel azonban ez a
határidő akár 15 napra is csökkenthető.
Erdei Dolóczki István kiemelte,
hogy a törvény harmadik cikkelye
kivételt kellene képezzen, nem szabályt. Ennek ellenére idén már hatszor módosították az adótörvénykönyvet kormányrendelet
vagy sürgősségi rendelet útján, illetve több olyan törvény értékű normatív rendelkezést fogadtak el,
amely módosítja az adózás alaptörvényét. Ezek mind sürgősségi eljárással, szinte azonnal léptek
érvénybe. „Nem egészséges a gazdaságot, a pénzügyi politikát sürgősségi eljárással, foltozásszerű
kormányrendeletek útján átírni. Ez
a fajta törvényalkotás egy kiszámíthatatlan adózási rendszerhez vezet,
amely ellehetetleníti az üzleti környezetet” – nyilatkozta plénumi felszólalását követően a szövetség
törvényhozója. (közlemény)

Az Európai Unió Tanácsa elfogadta
a 2018-as uniós költségvetés prioritásait

Az Európai Unió 2018-as költségvetésének a növekedésre,
a foglalkoztatásra, a biztonságra és a migráció kezelésére kell összpontosítania az
unió költségvetési tanácsának írásos eljárásban elfogadott álláspontja szerint.

Az Európai Unió Tanácsának
hétfői közleménye szerint a 2018-as
uniós költségvetésben több mint
122,5 milliárd eurót (az összes kifizetés közel 85 százalékát) javasolnak a gazdasági növekedés
ösztönzésére és a munkahelyteremtésre fordítani. A növekedés, a biztonság és a migráció kezelése
mellett elegendő pénzügyi mozgásteret kell fenntartani az olyan előre
nem látható szükségletek kielégítésére, mint például a földrengések
sújtotta olasz régiók támogatása –
áll a közleményben.
A biztonság megőrzése érdekében a tanács támogatta az Európai
Bizottság javaslatát, hogy 720 millió euró kötelezettségvállalást és
481,2 millió euró kifizetést lehessen
fordítani a belső biztonsági alap keretében a határvédelem, a határokon
átnyúló bűnözés elleni küzdelem, a
be- és kiléptetési, valamint az európai utazási információs rendszer lét-

rehozása érdekében. A tanács emellett 719,2 millió eurós kötelezettségvállalást és 594,4 millió euró
kifizetést hagyott jóvá a migrációs
nyomás kezelésére. A menekültügyi, migrációs és integrációs alap
támogatást biztosít a tagországoknak a migrációs áramlások kezeléséhez, hozzájárul az uniós
tartózkodásra jogosultak integrációjához, és forrást biztosít az elutasított kérelemmel rendelkezők
visszaküldéséhez – közölték.
A tanács továbbá 200 millió
eurós kötelezettségvállalást és
220,6 millió euró kifizetést hagyott
jóvá az EU sürgősségi támogatási
mechanizmusa számára, amely lehetővé teszi, hogy az unió segítséget nyújtson a természeti vagy
ember okozta katasztrófákkal küzdő
tagállamoknak olyan kihívások esetén, mint például a menekültek és a
bevándorlók váratlan és nagyszámú
beáramlása.
A 2017-es uniós költségvetés terhére a tanács két korábbi javaslatot
is jóváhagyott. A fiatal munkanélküliek támogatására 500 millió
eurót, és 1,2 milliárd eurós hozzájárulást a földrengések által sújtott
olasz régiók számára – áll a tanácsi
közleményben. (MTI)

A jótékonykodási akciók
aránya a téli hónapokban általában megnő, az ünnepek
múltával pedig lassan alábbhagy a lelkesedés. Vannak
azonban olyan cégvezetők,
akik különösebb népszerűsítés nélkül is egész évben
hozzájárulnak a közösséget
érintő események támogatásához, illetve civil szervezetek működéséhez. Ezúttal
három vállalkozót kérdeztem
az adományozás öröméről és
annak gazdasági vetületeiről.

Szer Pálosy Piroska

„A jókedvű adakozót szereti az
Isten” – Pál apostol adakozásról
szóló igéjét felidézve ezúttal
három vállalkozás vezetőit –
Albert Attilát, Gedő Albertet,
Lőrincz Attilát és Kocsis Lajost –
kérdeztem arról, hogy mi ösztönzi
őket a rendszeres anyagi támogatásra.
A Bioeel gyógyszergyár vezetője, Albert Attila a Telefonos Szeretetszolgálat főtámogatója, aki
felvállalta, hogy bizonyos pénzöszszeggel és táplálékkiegészítőkkel,
gyógyszerekkel rendszeresen támogatja a Szeretetszolgálat munkáját,
melynek fő célja, hogy a legrászorultabbaknak azonnali, kézzelfogható segítséget nyújtsanak.
A Somosdi Falunapokon (fotó)
kiemelt támogatóként a marosvásárhelyi Surtec műszaki barkácsáruház jelen lévő igazgatójának és
tulajdonosának köszönték meg az

anyagi támogatást, jelezve, hogy a
hasonló rendezvényeiket majd’
minden alkalommal anyagi támogatásban részesítik. A marosvásárhelyi
Surtec
műszaki
és
barkácsáruház igazgatóját, Gedő
Albertet arról kérdeztük, hogy a
rendszeres támogatások mögött
van-e némi kötődés is a településhez vagy községhez. Amint kérdésünkre az igazgató kifejtette,
véleménye szerint minden vállalatnak erkölcsi kötelessége a helyi
közösségek rendezvényeit támogatni. Mint hangsúlyozta, különösebb kötődés nélkül teszik ezt
évről évre, és nem is kimondottan
a vevőréteg miatt támogatják anyagilag a környékbeli önkormányzatokat, úgy vélik, hogy mivel a
megyében tevékenykednek, ezeket
a rendezvényeket támogatniuk
kell, ezáltal a nagyobb közösségeket szolgálják. Az elkövetkezőkben az oktatási intézmények
támogatására helyezik a hangsúlyt,
meggyőződésük, hogy a tanintézmények nem részesülnek kellő állami támogatásban. Arra a
felvetésünkre, hogy gazdaságilag
kifizetődő-e a gyakori támogatás,
az áruház igazgatója hangsúlyozta,
hogy amennyiben az iskolák padjaiból olyan emberek kerülnek ki,
akik a vállalat keretében tevékenykednek majd, akikre számítani
lehet, hosszú távon megtérülhetnek
a hasonló támogatások. „Ha mi, a
magánszektor képviselői, akik támogathatunk, nem tesszük meg
ezt, kitől várhat támogatást a helyi
és környékbeli közösség?” – tette

fel a kérdést az igazgató, akitől azt
is megtudtuk, hogy egy évben ötvenezer euró körüli összeget áldoznak közösségi eseményekre,
valamint közhasznú beruházások
támogatására.
Az Üvegcentrum Kft. társtulajdonosai, Lőrincz Attila és Kocsis
Lajos megkeresésünkre hangsúlyozták, hogy többnyire alapítványokat, mozgássérült gyerekekkel
foglalkozó szervezeteket, a szenvedélybetegeket segítő Bonus Pastor
Alapítványt, árvaházakat stb. támogatnak. „Rengeteg ajándékot
kaptam a Jóistentől és az élettől,
ezt pedig valamiképp tovább szeretném adni a rászorulóknak. Meggyőződésem, hogy esélyt kell adni
mindenkinek ahhoz, hogy tovább
tudjanak lépni az életben. Személy
szerint engem örömmel tölt el, ha
segíthetek, nem kevésbé az, hogy
úgy juttatjuk el a támogatásokat,
hogy nem is tudják, honnan érkezik. A vállalkozás támogatása mellett sokszor a cég alkalmazottai is
gyűjtést szerveznek és adományokat juttatnak a rászorulóknak” –
hangsúlyozta Lőrincz Attila. Felvetésünkre, hogy gazdaságilag menynyire érinti ez a cég kiadásait,
leírható-e a támogatásra fordított
összeg, megtudtuk, hogy a havi
rendszerességgel nyújtott pénzbeli
támogatások anyagilag nem előnyösek a vállalkozásnak. „Van egy
bizonyos határérték, amit le lehet
írni, de ezt mi mindig meghaladjuk, olyannyira, hogy a túllépett
összeg után még adózunk is” –
mondták a cégvezetők.

Egyszerűsítenék az uniós nemzetközi
kereskedelmi szerződések ratifikálását

Fotó: Nagy Tibor

Egyszerűsítené az Európai Bizottság az uniós nemzetközi
kereskedelmi szerződések
ratifikálását, a testület készülő javaslata értelmében a
jövőbeli
egyezményeknek
nem kellene keresztülmenniük mind a közel negyven illetékes nemzeti és regionális
parlamenten – írta pénteken
a Politico brüsszeli hírportál.

A cikk szerint a bizottság fel
akarja gyorsítani a kereskedelmi
megállapodások elfogadását, valamint el akarja kerülni, hogy ismét
olyan helyzet álljon elő, mint a Kanadával kötött szabadkereskedelmi
szerződés ratifikálásakor, amikor a
folyamat kis híján meghiúsult a 3,5
milliós belgiumi Vallónia tartomány ellenállása miatt.
Jean-Claude Juncker, az Európai
Bizottság elnöke várhatóan erről is
beszélni fog szeptember 13-i évértékelőjében, a brüsszeli testület
pedig néhány nappal ezután nyújtja

majd be a vonatkozó javaslatait,
amelyeket azonban még az uniós
tagállami kormányokat tömörítő
tanácsnak is el kell fogadnia.
Az új modell értelmében két
részre bontanák az egyezményeket, a kereskedelmi szerződések
rendelkezéseinek túlnyomó többsége ugyanis az EU kizárólagos
hatáskörébe tartozik, ily módon
ezeket csak a tagállamokat tömörítő tanácsnak és az Európai Parlamentnek kellene jóváhagynia. A
tagállami parlamentek jóváhagyására csak azoknál a rendelkezéseknél lenne szükség, amelyek a
külföldi beruházásokra, illetve a
befektetők és az államok közötti
vitarendezésre vonatkoznak, ezeket pedig egyszerűen kivágnák a
megállapodásokból, és más módon
fogadnák el őket.
Ezt az elvet az Európai Bíróság
mondta ki májusi precedensértékű
ítéletében az Európai Unió és Szin-

gapúr közötti szabadkereskedelmi
egyezmény ügyében.
A Politico arról számolt be,
hogy Juncker a szabadkereskedelmi tárgyalások mielőbbi megindítását is kezdeményezni fogja
Ausztráliával és Új-Zélanddal.
Szakértők szerint ha sikerül így
kiküszöbölni a nehézkes ratifikációs folyamatot, amely a „legnagyobb gyengesége az EU
kereskedelempolitikájának”, akkor
a Brexit után esetleg életbe lépő
kereskedelmi megállapodást is lényegesen könnyebb lesz tető alá
hozni az Európai Unió és az Egyesült Királyság között.
„A közhiedelemmel ellentétben
ez nem azt jelenti, hogy a nemzeti
parlamentek elveszítik a beleszólásukat” – mondta Marco Bronckers,
a Leideni Egyetem professzora a
híroldalnak, hozzátéve, hogy a tagállami kormányok így is kikérhetnék a parlament véleményét az
uniós szintű ratifikálás előtt. (MTI)
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500 éves a reformáció

A Marosvásárhely IX. Tulipán Utcai Református Egyházközség története

Nagy József Levente

Az 1970–80-as évek túlzott iparosítása és az
egyre nehezebb vidéki életfeltételek miatt a
környező falvakból sok református család költözött Marosvásárhelyre. Ebben az időszakban
épült a Kövesdomb és Tudor lakótelep.
A beköltözések folytán a Marosvásárhely
II. Gecse Utcai Református Egyházközség lélekszáma évről évre rohamosan növekedett.
1983-ban mintegy 5000 lélek leválasztásával
megalakítják a Marosvásárhely VII. Szabadság Utcai Református Egyházközséget. 1987ben újabb 5000 lélek önálló gyülekezetté
szervezésével létrehozzák a Marosvásárhely
VIII. Cserealjai Református Egyházközséget.
A Tudor lakótelepi építkezések folytatódnak, így a Marosvásárhely II. Gecse Utcai
Református Egyházközség taglétszáma 1989re ismét 10.000 fölé emelkedik.
Ebben az évben egy harmadik (marosvásárhelyi viszonylatban: kilencedik) gyülekezet megalapításának gondolatát veti fel a
Gecse utcai presbitérium. A Tudor lakótelep
Nagyhegyszőlő alatti részén szeretnék létrehozni az új gyülekezetet. Ezen a területen csupán két olyan utca található, ahol
megmaradtak a magánházak. Ezek egyike a
Tulipán utca.
1990. február 14-én tartott gyűlésén a
Gecse utcai presbitérium dönt a 4847 lelket
számláló Marosvásárhely IX. Tulipán Utcai
Református Egyházközség megalakulásáról
és jóváhagyja a Tulipán utca 28. szám alatti
háromszintes épület megvásárlását.
A Tulipán utca 28. szám alatti háromszintes házat Kuti Jenő és felesége építette. Az
1970-es évek elején, amikor elkezdődött a
Kövesdomb lakótelep építése, sok családi
házat és gazdálkodói portát kisajátítottak. A
kövesdombi építkezések áldozata lett a Kuti
család Irányi Dániel (Suceava) utcai háza és
gazdasága is.
A Kövesdombról kitelepített családok
közül sokan az akkor városszéli Tulipán utcában kaptak üres telkeket, ahova új otthonaikat
felépítsék.
Így
építette
a
háromgyermekes Kuti család is 1972-ben a
háromszintes házat. Csak a földszintet készítették el teljesen, az emeleti részek pirosban
maradtak.
Ilyen harmadkész állapotban került az ingatlan az egyház tulajdonába.
A Kövesdombról a Tulipán utcába telepítettek megpróbáltatásai nem értek véget. Az
1970-es évek végén kezdik el a Nagyhegyszőlő és a Poklos-patak környékén a Tudor
lakótelep bővítését. Az 1972-es tragédia, a
költözködés, az újjáépítés, az otthonteremtő
kemény munka, az új otthonba való beilleszkedés még be sem fejeződött, amikor 1979
tavaszán ismét buldózerek vették körül házaikat, gazdasági épületeiket, kertjeiket. A Poklos-patakig húzódó Tulipán utcai telkeket
megcsonkítják, a gazdasági udvarokat, a kerteket ledózerolják. A Kuti családnak meghagyott 350 négyzetméteren megmarad a ház,
s az összezsugorított udvaron egy nyitott
eresz és a garázs.
A Tulipán utcai presbitérium 1990 decemberében tartott gyűlésén egyhangúlag Nagy
József Levente pókai lelkészt hívta meg a lelkészi szolgálatra, aki korábban – 1981–1987
között – a Marosvásárhely II. Gecse Utcai Református Egyházközség segédlelkésze volt.

Az új gyülekezet ügyvezetése különvált
ugyan, de a híveket továbbra is a Gecse utcai
lelkészi hivatalban fogadják. Az istentiszteleteket közösen tartják a Kistemplomban,
amelyeken felváltva szolgálnak a két gyülekezet lelkészei. A vallásórák, ifjúsági és gyülekezeti bibliaórák is együtt vannak, kivéve a
konfirmációi oktatást és a konfirmációi ünnepélyt. A keresztelési, esküvői és temetési
szolgálatokat is a gyülekezeti megoszlás szerint végzik és külön anyakönyvelik.
Az új gyülekezet tagjaiban kezdettől fogva
megfogalmazódott egy templom építésének
a vágya és szükségessége. 1990. július 10-én
az egyházközség levélben fordult a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalhoz, kérve,
hogy bocsássák az egyházközség rendelkezésére az akkor még teljesen üres Harmónia
(Armoniei) teret, ahová gyülekezeti központot lehetne építeni. A látványterveket is elkészíttették. A hivatal 1991. július 10-én kelt
válaszában azzal utasította el a gyülekezet kérését, hogy oda iskola fog épülni, ahhoz,
hogy fél év múlva egy görögkatolikus templom és garázsok építését kezdjék el azon a helyen.
1992 júliusában az egyházközség újabb területet nevezett meg a Nagyhegyszőlő, Kálvária, Tulipán utca háromszögében, ahova ez
alkalommal is látványtervet készíttetett. A
polgármesteri hivatal ezt a kérést is elutasította, arra hivatkozva, hogy oda lakótelepi
központot terveznek. Az egyházközség viszont azzal érvelt, hogy a tervezett központban helyet kaphat egy református templom is.
1994 tavaszán a hivatal mégis úgy döntött,
hogy 99 évre bérbe ad a gyülekezetnek, a
szóban forgó területen 1000 négyzetmétert.
De mire megszületett az önkormányzat döntése, a területért restitúciós pert indított a volt
tulajdonos.
Mindeközben folyt a Tulipán utca 28.
szám alatti épület rendbetétele. Az volt a terv,

ember követheti az istentiszteletet. A tetőtérben közösségi programok tartására alkalmas
terem áll a gyerekek, ifjak, nőszövetség stb.
rendelkezésére.
1994-ben testvérgyülekezeti kapcsolatra
lép egymással a marosvásárhelyi Tulipán
utcai gyülekezet és a celldömölki református

1991–2016 között a Tulipán utcai gyülekezetben

• volt 16.549 szolgálat • megkereszteltek 506 gyermeket • eltemettek 606 egyháztagot •
házasságot kötött 248 egyező és 172 vegyes vallású, összesen 420 jegyespár • konfirmált
511 fiú és 534 leány, összesen 1045-en • 1079 szolgálatot 239 vendéglelkész végzett.
hogy az emeleti rész lesz a parókia, a lelkészi
család lakása, míg a földszinten irodát és imatermet alakítanának ki, s a templom felépítéséig itt fogják tartani az istentiszteleteket.
1993. december 12-e ünnepként maradt
fenn a gyülekezet történetében. Az ünnepet
nem hirdette harangzúgás, de délelőtt 11
órára 120 ember jött el, hogy részt vegyen az
első önálló Tulipán utcai istentiszteleten. Az
esperes prédikált, a lelkész pedig beszámolt
az építkezés történetéről, a költségekről, s
megköszönte a híveknek a támogatást, a férfiaknak a sok munkát, és mindenért Istennek
adtak hálát.
A gyülekezet megkezdte teljesen önálló
életét. Egyedül a konfirmációi ünnepélyt kell
a mai napig továbbra is a Kistemplomban tartani, az ilyenkor szokásos nagy tömeg miatt.
1994-ben lebontották az udvar végében
düledező garázst és ereszt, aminek a helyébe
egy tetőteres épületet terveztek. A munkálatok 1999-re fejeződtek be. Ebben az épületben van egy földszinti terem, ahol belső
hálózaton (tévén) keresztül további 30-35

gyülekezet. Ez a barátság immár huszonhárom éve tart, s kétévenként felváltva látogatják egymást.
1999-ben eladó lett a Tulipán utca 24.
szám alatti 210 négyzetméteres telek, rajta
egy egyszoba-konyhás házzal. A gyülekezet
megvásárolta az ingatlant, arra gondolva, ha
idővel eladó lesz a 26. szám alatti telek is, az
imaházzal akár össze is épülhetne a majdani
templom. De ennek az elképzelésnek a megvalósulása még várat magára.
2005-ben a gyülekezet ismét levélben fordult az önkormányzathoz, hogy a Harmónia
(Armoniei) téren, a görögkatolikus templom
és a garázsok között üresen maradt területet
adják át a református egyháznak. Az önkormányzat hosszú idő eltelte után sem tűzte napirendre a kérést, a lelkipásztor többszöri
érdeklődésére kiderült, hogy az alpolgármester kabinetjében iktatott beadvány eltűnt. Az
önkormányzat egy, az Erdélyi Református
Egyházkerület tulajdonában levő hidegvölgyi
területen roma integrációs központot akart
építeni, s ennek fejében októberben jóváhagyták a Tulipán utcai gyülekezet kérését,
és 49 évre bérbe adták a maradék Harmónia
(Armoniei) téri területet.
2006 tavaszán a gyülekezet előkészítette
és beterjesztette az építkezés engedélyeztetéséhez szükséges dokumentációt. A görögkatolikusok kezdettől fogva rosszallásukat
fejezték ki a szomszédságukba tervezett református templom miatt. Város- és környezetvédő civil szervezetek pedig bíróságon
támadták meg a városi tanács döntését, azon
a címen, hogy zöldövezetre nem lehet építkezni. A hivatal pert nyert, a civilek fellebbeztek, a pereskedés évekig elhúzódott.
2007-ben úgy döntött a presbitérium, hogy
a Tulipán utca 24. szám alatti 210 négyzetméteres területre épít templomot a gyülekezet.
A
szükséges
felmérések
és
szakvélemények alapján az önkormányzat is
elvi jóváhagyást adott. Ez a terv egy végső
emberi tényezőn kudarcot vallott.
2011 márciusában a gyülekezet újból kérte
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az önkormányzatot, hogy érvényesítse a
2005-ös döntését. Ezúttal arra hivatkoztak,
hogy a Harmónia (Armoniei) téri területnek
még nincsen városrendezési terve, ha elkészül, majd napirendre tűzik az ügyet.
2012-ben újabb felterjesztéssel fordult a
gyülekezet a polgármesteri hivatalhoz, amire
azt válaszolták, hogy az igényelt terület zöldövezetnek van nyilvánítva, amire az építkezést tiltja a törvény. Illetve, egy augusztus
végi önkormányzati tanácsülésen jóváhagytak az ortodox egyháznak egy 1700 négyzetméteres területet templomépítésre a
Hidegvölgy feletti Belvedere negyedben.
Ennek ellensúlyozásaként értesítették az Erdélyi Református Püspökséget (!) és a Marosi
Református Esperesi Hivatalt (!), hogy a reformátusoknak is adnak 1700 négyzetmétert
templomépítésre… a Belvedere negyedben.
Ennek kapcsán nyilatkozta a lelkész az egyik
napilapnak: „Csakhogy a Tulipán utcai gyülekezetnek semmi köze sincs a Belvedere negyedhez. Úgy érzem, hogy mind a városháza
alkalmazottai, akik összeállítják a határozattervezeteket, mind az önkormányzati képviselők
nagyméretű
cinizmusáról
és
felelőtlenségéről szól ez az egész történet”.
2015 áprilisában pedig azt kérte a gyülekezet, hogy bocsássák az egyházközség rendelkezésére a város tulajdonában levő,
használaton kívüli, Barátság (Prieteniei) utcai
távhőközpontot, amit átalakítanának templommá. A hivatal válasza az volt, hogy nem
tervezik a bérbeadást, a távhőközpontok
használatlan épületeit elárverezik. A polgármester akkori magyar tanácsadója egyik helyi
lapnak ezt mondta, a gyülekezet beadványára
utalva: „Konkrétum még nem fogalmazódott
meg, az biztos, hogy a rendszeresen megszervezett versenytárgyaláson az ott megszabott
áron vehetik majd meg, a törvényes előírásoknak megfelelően, berendezéssel együtt,
hiszen egyelőre így áruljuk, s ez jelentősen
emeli az értéket”.
Kató Béla püspök 2016-ban és 2017-ben,
amikor a város vezetőivel a marosvásárhelyi
reformátusokat érintő kérdésekről tárgyalt,
nyomatékosan szóba hozta a Tulipán utcai
gyülekezet ügyét is. Az illetékesek minden
alkalommal a probléma megoldására tettek
ígéretet.
Negyedszázad alatt az erőteljes kivándorlás, a szülőfalvakba történő visszaköltözések,
a születésszám-csökkenés miatti természetes
apadás folytán a gyülekezet kezdeti lélekszáma 2016 decemberére megfeleződött.
De mi továbbra is töretlenül hisszük, hogy
Istennek terve van ezzel a gyülekezettel, amit
a marosvásárhelyi Tulipán utcai hívek készek
engedelmes szolgálattal be is tölteni.
Az oldalt szerkeszti:
Ötvös József ny. lelkipásztor
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Járművezetői engedélyre vizsgázók elégedetlensége

A várakozási idő két hónap

Megyeszékhelyünkön
több
gépkocsivezető-képző iskola
ügyvezetője jelezte, hogy a
hajtási jogosítványra pályázók érdekében szükség volna
némi változtatásra a jelenlegi
szervezés tekintetében. Mindenekelőtt a vizsgáztatás időtartamának
elhúzódását
kifogásolják, de az elméleti és
gyakorlati vizsga között eltelt
két-három hónapot is túl
hosszú időnek tartják.

Szer Pálosy Piroska

Amint az oktatók jelezték, a sikeres elméleti vizsgát követően a diák
hetekig nem vezet. Az elméleti és
gyakorlati vizsga között két hónap
is eltelik, az előírt 30 óra pedig
amúgy is kevés egy teljesen kezdő
tanulóvezető számára, és a gyakorlati vizsga időpontjáig kiesnek a
gyakorlatból.
Két hónapja vezették be a kamerával felszerelt járművekkel való
vizsgáztatást, ezáltal jelentősen
megnőtt a gyakorlati vizsga időtartama, mert a vizsgáztatóknak be
kell tartaniuk az előírt 25 perces
vizsgaidőt, a félnapos várakozásban
pedig a vizsgázók kimerülnek. A
kamerák a rendőrség birtokát képezik, a felvételek is ott maradnak, és
amennyiben bárkinek kifogása van
az eredménnyel kapcsolatosan,
visszanézhetik a vizsgát. Ez a módszer amellett, hogy a vizsgaeredmény megóvása esetén bizonyító
jelleggel bír, rendkívüli pszichikai
megterhelést jelent a vizsgázóknak.
Egyesek szerint kétszáz-háromszáz
embert csődítenek össze reggel

nyolc órára, ahol közlik velük, hogy
ki melyik városrészből indul. Ennek
következtében sok vizsgázó reggel
nyolc órától várakozik és izgul délután négy vagy hat óráig, míg sorra
kerül, ezt oktató és diák egyaránt
hatalmas pszichikai nyomásnak
tartja. Amint egyesek hangoztatják,
a mai technológia lehetővé tenne
olyan jellegű programálást, hogy
névre szólóan értesítsenek mindenkit egy adott időpontról és helyszínen való megjelenésről, például,
hogy „szeptember 20-án, délután 2
órára legyen a Kisállomásnál vagy
a Kárpátok sétánya negyedben” stb.

Băcilă Gheorghe, a Hajtási Jogosítványok és Gépkocsi-nyilvántartási
Hivatal főfelügyelője kérdésünkre
kifejtette, hogy míg a tavaly az első
fél évben 8.488 hajtásit bocsátottak
ki, idén ennek dupláját, 16.728 hajtási jogosítványt szereztek meg a januártól eltelt időszakban.
Annak ellenére, hogy létszámhiánnyal küzdenek, egy vizsgáztató
naponta tizenöt amatőr gépkocsivezetőt vizsgáztat B kategóriára, a C,
C+E, D, D+E professzionális kategóriákra vizsgázók közül pedig egy
napra hat gépjárművezető képességeinek felmérését vállalhatja. Míg

A Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal közleménye

Az országos kataszterezési
és ingatlan-nyilvántartási programról

A Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal szerkeszeljuttatott
tőségünkhöz
közleményében a 2015–2023
Országos Kataszteri és Telekkönyvi Program (PNCCF) jelenlegi helyzetét ismerteti.

A Maros Megyei Kataszteri és
Ingatlan-nyilvántartási Hivatal
(OCPI) finanszírozási szerződést
kötött a megyében 71 polgármesteri hivatallal a kataszteri zónák
módszeres feltüntetésére szükséges
munkálatok elvégzése céljából. A
szükséges pénzügyi hátteret a
Nemzeti Kataszteri és Ingatlannyilvántartási Hivatal (ANCPI) a
saját jövedelméből fedezi.
2017-ben a területi adminisztratív egységeknek (UAT) a kataszteri
zónák módszeres feltüntetésére
szükséges munkálatok elvégzésére
közigazgatási egységenként (UAT)
150.000 lejt utalnak ki, ami több
mint 2016-ban (135.000 lej/UAT).
Ugyanakkor az 1996. évi 7-es
számú kataszteri és ingatlan-nyilvántartási törvény értelmében a
2017-es évtől kezdve a költségvetések többévesek, ami azt jelenti,
hogy a polgármesteri hivatalok
nem veszítik el a kiutalt összeget

akkor sem, ha az év végéig nem sikerül befejezniük a munkálatokat.
A kataszteri zónák módszeres
feltüntetéséhez szükséges közbeszerzési eljárásokat a közigazgatási
egységek fogják megszervezni, és
a polgármesteri hivataloknak az illető ingatlanok telekkönyvének létrehozását követően fizetik ki. A
helységek külterületeinek és kivételesen belterületeinek a kataszteri
módszeres feltüntetéséhez szükséges finanszírozás a területi adminisztratív egység (UAT) és annak a
megyének, amelyben az illető
helység van, az illetékes kataszteri
és ingatlan-nyilvántartási irodája
között létrejött szerződés alapján
történik.
A törvény szerint a polgármesteri hivataloknak kötelességük kiválasztani és előnyben részesíteni
a munkálatok során azokat a területeket, amelyek nemzeti érdekeltségű infrastrukturális fejlesztési
tervekben szerepelnek, valamint
azokat a mezőgazdasági területeket, amelyekért a Mezőgazdasági
Kifizetési Ügynökség (APIA) támogatást utal ki.
Amint a Marius Lucian Mănişor
igazgató kézjegyével ellátott köz-

leményben hangsúlyozzák, a
2015–2023 Nemzeti Kataszteri és
Telekkönyvi Program (PNCCF) fő
célkitűzése az összes romániai ingatlan (területek, épületek, lakások) ingyenes bejegyzése az
összesített kataszteri rendszerbe és
telekkönyvbe. A PNCCF programot az ANCPI a saját bevételeiből
fedezi, több mint 4 milliárd lejből
és a Területi Operatív Programon
keresztül külföldi alapokból, 300
millió euró értékben. Ennek a
programnak egyéb finanszírozási
forrását a helyi költségvetési alapokból is ki lehet egészíteni. Jelenleg a Maros megyei kataszteri
zónák módszeres feltüntetésére
szükséges munkálatok helyzete a
következő:
Befejezett munkálatok UAT (területi adminisztratív egység) szinten: 1 – UAT Szászkézd.
Befejezett munkálatok kataszteri
zónák szintjén: 11 zóna a következő területi adminisztratív egységekben: Alsóbölkény, Nádas,
Mezőpanit, Uzdiszentpéter, Mezőceked, Zágor.
Folyamatban levő munkák UAT
(területi adminisztratív egység)
szinten: 1 – Bonyha. (sz.)

előbbiek számára a gyakorlati
vizsga időtartama 25 perc, az utóbbiak vizsgáztatása a törvényes előírások szerint 45 percet kell tartson,
mivel az komplexebb. Abban az
esetben rövidül le a kezdő gépkocsivezető vizsgáztatásának huszonöt perces időtartama, ha a
vizsgázó több olyan hibát vét, ami
miatt leállíthatják és sikertelennek
nyilvánítják a vizsgát, köznyelven
„elvágták”.
„Más megyékben hat hónap
a vizsgák közötti időszak”
A főfelügyelőtől megtudtuk,
hogy a Maros megyei vizsgázók
előnyösebb helyzetben vannak az
országos átlagnál, a legtöbb megyében ugyanis hat hónap is lehet a várakozási idő. Munkanapokon mind
elméleti, mind gyakorlati vizsgákat
szerveznek, a hivatal alkalmazottainak létszámhiánya azonban országos jelenség, ezért is nő a
várakozási idő. Az elméleti vizsgát
a megyeszékhelyen tartják a volt
Kossuth utcai Hajtási Jogosítványok és Gépkocsi-nyilvántartási Hi-
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vatal székhelyén, ahol tíz számítógépen zajlik az elméleti vizsgáztatás. A B kategóriás gyakorlati
vizsga Marosvásárhelyen, valamint
keddenként váltakozva Segesváron,
Dicsőszentmártonban vagy Szászrégenben zajlik, péntekenként pedig
a profi gépjárművezetők számára
szerveznek vizsgát a megyeszékhelyen. Online előjegyzéssel vagy
sorszámmal egyaránt lehet időpontot kapni az összeállított dosszié leadásához, aznap pedig az elméleti
vizsgát is le kell tenni. A sorszámok
igénylésénél sokan visszaélnek a lehetőséggel, és a „biztonság kedvéért” ugyanaz a személy több
sorszámot is lehív a sorszámautomatából.
Amint a szolgálat vezetője kifejtette, két hónapja használják a videófelvevőket, amelyek főként
óvások esetén hasznosak, mert a bíróság rendelkezésére bocsáthatják
elemzés végett. Naponta hozzávetőleg 130 személy vesz részt az elméleti vizsgákon és 70-75 a gyakorlati
vezetés vizsgáján.
Olyan előzetes programálás,
amellyel a vizsgázó előre tudhatja
a helyszínt és az időpontot, nem lehetséges, mivel a jogszabály előírásai szerint a vizsgáztató aznap
reggel kapja meg lezárt borítékban
azok névsorát, akiket vizsgáztat, és
előttük bontja azt fel. Azért sem
lehet előre időpontot és helyszínt
megjelölni, hogy ne merüljön fel
annak gyanúja, hogy valamelyik
iskola diákjával engedékenyebbek
voltak a vizsgáztatók, a vizsgalaphoz pedig mellékelni kell a vizsgáztató és a jelen lévő tanú nevét
is.
A közúti rendőrség által kihágások miatt felfüggesztett hajtási jogosítványok visszaszerzésére vagy
a felfüggesztés idejének csökkentésére szervezett vizsgákat a rendőrség székhelyén tartják. A hajtási
jogosítvány visszaszerzésére jelentkezők tizenöt kérdéses tesztet kell
kitöltsenek, míg az online KRESZprogram huszonhat tesztkérdést tartalmaz – tájékoztatott Băcilă
Gheorghe főfelügyelő.

Műszaki ellenőrzések a közutakon

Százötven törzskönyvet
visszatartottak

A Gépjármű-nyilvántartási Hivatal közleménye szerint az
év első hat hónapjában a közúti forgalomban részt vevő
járművek ellenőrzése során
öt százalék, 1758 jármű esetében fedeztek fel balesetveszélyes
műszaki
meghibásodást.

A közúti rendőrséggel közösen
zajló ellenőrzések nyomán Maros
megyében az év első hat hónapjában 173 bírságot róttak ki, egy hajtási jogosítványt felfüggesztettek és
149 gépkocsi törzskönyvét visszatartották.
Az országos szűrésen fennakadt
járművek nagy része fékrendszer-,
kormánymű-, tengelycsap, valamint
futómű-meghibásodásokkal közlekedett. A RAR ellenőrei 35.468 járművet ellenőriztek országszerte, és
48%-uknál legalább egyet felfedeztek az említett műszaki meghibásodások közül. A közúti biztonság
viszonylatában ez 37,21%-os volt.
Maros megyében az első fél évben
1.219 gépjárművet ellenőriztek, és
két olyan járművet is azonosítottak,
amelyeknél balesetveszélyes fék-

rendszer- és futómű-meghibásodás is
volt, 22%-nál a közúti biztonság
szempontjából – a fényszórók és jelzőlámpák működése, a karosszéria, a
gumiabroncsok állapota stb. – találtak rendellenességeket. Hasonló esetekben
a
közúti
rendőrök
visszatartják a gépjármű törzskönyvét, amit csak azt követően adnak
vissza, ha a RAR-kirendeltség műszaki vizsgáján átment. A megyében
ellenőrzött járművek tulajdonosainak
57,26%-a a műszaki gondok mellett
lejárt műszaki vizsgák vagy hamis
műszaki ellenőrzések miatt is fennakadt. A RAR-felügyelők a megyében
ellenőrzött
járművek
22,30%-ánál a megengedettnél nagyobb károsanyag-kibocsátást mértek. Amint George Adrian Dinca, az
Országos Gépjármű-nyilvántartási
Hivatal vezetője megjegyezte, a közúti ellenőrzések eredménye nem tükrözi a romániai gépjárműpark
általános állapotát. A rendőrségből és
RAR-ellenőrökből álló vegyes csapatok olyan járműveket állítanak
meg és ellenőriznek, amelyekről azt
feltételezik, hogy a műszaki állapotuk nem kielégítő. (pálosy)
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V. Szászrégeni Magyar Napok

Augusztus 31-e és szeptember 3-a között ötödik alkalommal
került
sor
a
Szászrégeni Magyar Napok
rendezvénysorozatra. Szervezők voltak: az RMDSZ szászrégeni szervezete, a Csillag
Egyesület, a Kemény János
Művelődési Társaság, a Rákóczi Szövetség szászrégeni
szervezete és a Humana
Regun Egyesület, partnerségben Szászrégen önkormányHét
helyszínen
zatával.
mintegy 20 rendezvény várta
az érdeklődőket. A „napokon”
tartalmilag olyan programok
szerepeltek, melyek, reméljük, felkeltették mind a fiatalok,
mind
az
idősebb
korosztály figyelmét.

Fábián András Gy.

A Magyar Napok előestéjén
könyvbemutatónak adott otthont a
szászrégeni Eugen Nicoară művelődési ház kiállítóterme. A könyvbarátok megismerhették Réthy István
Tangóharmonika című novelláskötetét. Réthy István a szászrégeni 5ös Számú Általános Iskola
magyartanára volt. A rendszerváltás
után telepedett Magyarországra, bevallása szerint azért, hogy fiai ne
csak a munkavállalásban legyenek
az élen, hanem az elismerésben is.
Több novelláskötete jelent meg. A
Tangóharmonika tulajdonképpen
önéletrajz. A könyvbemutatón a
Humana Regun Egyesület tagjai
(Menyei Ildikó és Fábián Gizella) a
novellákból olvastak fel. Az est
hangulatát Géczi Amália egyetemi
hallgató zongorajátéka emelte.
Szeptember 1-jén, pénteken délelőtt került sor a Réges-Régen történelmi
vetélkedőre
Székely
Rozália és Nagy Atilla tanárok szervezésében. Ezúttal a verseny témája
történelmi egyházaink templomai
voltak. A versenyen a legjobbnak a
Deák Imola és Benkő Hunor páros
bizonyult.
Kora délután a radnótfáji kis
templomban A reformáció hatása
Szászrégenben címmel Rád András
László református gyakornok lelkipásztor tartott előadást. Az érdeklődők megismerhették városunk
református örökségének egy parányi részét. Az előadás a reformáció
fogalmának tisztázásával kezdődött, amit a lutheri és a kálvini eszmei
örökség
legfontosabb
elemeinek bemutatása követett.
Időben és térben közelítve Szászrégen református gyülekezeteinek bemutatásához, az erdélyi reformáció
kiemelkedő eseményeit és legfontosabb személyiségeit listázta az előadó.
A reformáció folyamatának
szászrégeni vonatkozásait kidomborító előadást követte nt. Szép
Eduárd beresztelkei református lelkipásztor bibliagyűjteményének ki-

állítása. A 68 kötetből álló különleges kiállítás darabjait a jelenlevők
közelről is szemügyre vehették, a
közismert értékes darabok mellett
számos idegen nyelvű kuriózumot
is átlapozhattak.
Délután az Eugen Nicoară művelődési ház kiállítótermében nyílt
meg Réman Melinda A lélek színei
című festészeti kiállítása. A kiállított munkákról Baróthi Ádám képzőművész és Vasile Mureşan
szobrász, festőművész és muzeográfus beszélt.
Az V. Magyar Napok rendezvénysorozat keretében ismét találkozhattunk a Kézdivásárhelyi
Városi Színház társulatával. A Ketten a neten című sziporkázó vígjátékuk
után
Kiss
Csaba
marosvásárhelyi származású, Magyarországon élő drámaíró és rendező Skandináv lottó című
vígjátékát tekinthette meg a nagyérdemű. A szászrégeni közönség
ismét tapsolhatott Kiss Lászlónak,
Polgár Emíliának, Lung László

diákokat, akik a művelődés, ének,
zene, tánc terén kiváló eredményeket értek el. Fellépett a TesóOK
együttes, valamint a helyi zeneiskola néhány diákja. Első alkalommal a Szászrégeni Magyar
Napokon Örökláng oklevéllel jutalmaztuk közösségünk fiatal tehetségeit – egyéni és csoportmunkában
egyaránt –, akik iskolán kívüli tevékenységeken, vetélkedőkön, megmérettetéseken jeleskedtek az előző
tanév, sport- és kulturális évad
során.
Kora délután orgonakoncertnek
adott otthont az evangélikus templom, a zenekedvelők Kis Elemér
kántor orgonajátékát hallgathatták.
Ezúttal besegített kisfia, Szabolcs
is. Ezt követően Nagy Atilla tanár
történelmi sétára hívta az érdeklődőket. A séta úti célja Magyarrégen
volt. Felidézve a település nagy szülötte, Koós Ferenc emlékét, a régi
Magyarrégen leírásából megkeresték a Hegyessy, Farkas családok udvarházait, nosztalgiáztak régmúlt

Zsoltnak, Orbán Leventének és Korodi Jankának. A darab rendezője
Kolcsár József. Ezúton is köszönetet mondunk a társulat minden tagjának,
reméljük,
hogy
a
közeljövőben ismét ellátogatnak
Szászrégenbe.
Jól mulattak azok is, akik pénteken este a Krizantém vendéglőben
a nótaestet választották. A Piros
kancsó, piros bor… című mulatószenés esten fellépett az ismert erdélyi páros, Miklós Szilvia és Szilágyi
Sándor. A hajnalig tartó dalolás (és
koccintgatás) feledhetetlen élmény
volt a résztvevőknek.
A szombati nap is sok meglepetést tartogatott a szászrégenieknek.
A délelőtt folyamán Játszunk
nektek! címmel kisdiákok előadása
zajlott az Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében. Díjazták a
Réges-Régen történelmi vetélkedő
nyerteseit és azokat a csoportokat,

időkről, emberi sorsokról. Képek
segítségével a Víziboszorkány kalandos életútját is megelevenítették.
Az Éltetők családtörténetét ismertetve szó esett a tutajozás jelentőségéről és szerepéről a vidék
gazdaságában.
A református templom felé
menet a résztvevők fejet hajtottak a
kommunizmus áldozatainak a Baróthi Ádám képzőművész által készített emlékműnél (1944–1989),
amelyet id. Fekete Zoltán kezdeményezésére állítottak több mint egy
évtizede.
A templom előtt Demeter Arabella diák ismertette a fontosabb
tudnivalókat, megemlítve az értékes
és egyedi szentelési keresztet, orgonát, szószékkoronát, úrasztalát és a
Szépművészeti Múzeumban kiállított 16. századi kelyhet, amellyel az
egyházközség büszkélkedhet.
Szombat este került sor a gálaestre is. Jelen volt Maria Precup
polgármester, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető
konzulja, dr. Csige Sándor Zoltán,
Novák Csaba Zoltán szenátor, Csép
Éva Andrea és dr. Vass Levente parlementi képviselők.
A jelenlevőket Márk Endre alpolgármester köszöntötte. A gálaesten
a Kemény János Művelődési Társaság és a helyi RMDSZ életműdíjjal
jutalmazta Sárkány Ernő nyugalmazott tanárt és dr. Iszlai Árpád nyugalmazott orvost.
A gálaest másik mozzanata Nagy
Orsolya zongoraelőadása volt. Az
idén végzett a kolozsvári Gheorghe
Dima Zeneakadémián, ifj. Csíky
Boldizsár zongoraművész tanítványa mesteris hallgatóként.
A záró műsorrész – címe: Magyarok a Kárpát-medencében – egy
zenés, verses összeállítás volt. Két

Fotó: FAGY

nagyszerű színész lépett fel, közülük Benkő Péter még sohasem járt
Szászrégenben, sőt Erdélyben sem.
A fiatalabbik fellépő, Szabó Gyula
Győző szászrégeni születésű, az
anyaországban él. A Madách Színház tagja.
A Szászrégeni Magyar Napok
rendezvényeiről nem hiányzott a fi-
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ataloknak szánt buli, idén egy hatalmas Hab Partyval várták a
fiatalokat, és nem csak. Szeptember
2-án a Caffe Crinul teraszán több
mint 250 fiatal vett részt a dj. Pici

film vetítésével fűszerezték a szervezők. Színpadra álltak a TesóOK is. A
koncert után Fülöp Bernadett elszavalta A kenyér című verset, majd
Székely György református lelkipásztor megáldotta azt a hatalmas kenyeret, amelyet később a gulyásfőző
csapatoknak osztottak szét.
Ebéd közben a szászrégeni
fúvószenekar térzenével kedveskedett a résztvevőknek.
Kora délután néptáncokat tekinthettek meg és népdalokat hallgathattak az erre kíváncsiak helyi és
vidéki néptánccsoportok és népdalénekesek előadásában. Fellépett a
Gyöngyvirág, a Csurgó, a Búzavirág és a Gyöngyharmat, valamint a
Bíborka néptánccsoport. A műsort
népdalokkal fűszerezték a Madárka, madárka és a Hagyományőrző
rügyecskék
népdalversenyek nyertesei – Hornung
Helga, Iván Evelin Angyalka, Kolcsár Beáta és Heidel Norbert.
Ezután a könnyűzenéé volt a
színpad, felléptek: Csatlos Zsanett,
Peres Erik Norbert és Raffael
Laura.
Közben a Marosszéki Íjászok
Egyesülete íjászbemutatót tartott,
ki is lehetett próbálni a célba lövést.
A Kerecsensólyom hagyományőrző egyesület IX–X. századi
harci felszereléseket, ruházatot mutatott be, és volt viaskodás, hadakozásszínlelés is.
Ami ezek után következett, azt
jobb, ha minél hamarabb elfelejt-

(Varga Árpi) által levezetett bulin.
Volt zene, tánc, szórakozás és természetesen hab is. A fények színkavalkádjában mindenki élvezhette
a régi és az új slágereket, amelyek
elhangzottak ezen a fergeteges
estén.
A rendezvénysorozat vasárnap
délelőtt a focibajnoksággal és a gulyásfőző versennyel folytatódott. 10
órától Gyermek volt minden óriás
címmel sportversenyeken és szórakoztató játékokon vehettek részt a
gyerekek, ezt a Székely Legendárium

jük. Hatalmas vihar kerekedett, s
amit tudott, elsöpört az útjából. Kivétel a jurtások sátra, a Kolping
család és a radnótfáji gulyásfőzők
csoportja, akik közös „énekórát”
tartottak.
A vihar miatt a Gozefini magic
show és a Titán-koncert elmaradt.
Nem maradt viszont el az Attila Fiai
Társulat koncertje. Az eső ellenére
a társulat remek hangulatot teremtett, és a vihar után fergeteges koncerttel zárultak az V. Szászrégeni
Magyar Napok.
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Táboroztak az amatőr csillagászok

Augusztus utolsó hétvégéjén, 23. és 27. között szervezte meg az Erdélyi Magyar
Csillagászati Egyesület immáron nyolcadjára nyári észlelőtáborát. A tábor az alig
fényszennyezett homoródfürdői Sopárkút Panziónál
volt, szerencsére medvét a
tábor területén csak az égen
láttunk az Ursa Major és az
Ursa Minor „személyében”.

Czimbalmos Szabolcs Attila

Csillagászati és észlelőtábor
lévén, a program is ehhez igazodott, több tudományos témájú bemutatót hallhattunk egymást
követő két napon, mindkét nap délben a Naprendszerünk általános
bemutatásától kezdve a MACSED
(Magnitútó Csillagászati Egyesület, Debrecen) és EMCSE kapcsolatán, háromdimenziós nyomtatott
holdbázison és a napórák történetén át egészen asztrofotók vetítéséig és exkluzív beszámolóig a
nemzetközi csillagászati diákolimpiáról minden témakörben. Délutánonként a pihenésé, a Nap
megfigyeléséé és a sétálásé volt a
főszerep. Este kezdődött igazán
csak el az élet, akkor telepedtünk
ki a domb tetejére 10-15 távcsővel,
és kezdtük el kutatni az eget csillagok, bolygók és mélyégobjektumok után. Voltak, akik „csak”
éjfélig maradtak fenn, de a legkitartóbbak kivárták a hajnalt is, dacolva a hideggel és a gondolattal,
hogy a medve vajon velünk vagy
egyedül szeretné-e nézni a csillagokat. A táborozáson részt vett a
magyar ifjúsági csillagászati és
asztrofizikai diákválogatott, lelkes
veterán és fiatal amatőr csillagászok.
A legnagyobb közösségi oldalon
egy csoportot is létrehoztak az
amatőr csillagászok, amelyben
mostanában főleg Varga István
szervez kisebb-nagyobb észleléseket Marosvásárhely környékén,
Keresztes Pál aktív tagja még a
marosvásárhelyi magyar csillagászéletnek; ők EMCSE-tagok.
Bárki, aki érdeklődik, eljöhet egy
ilyen eseményre, távcsővel vagy
anélkül. Sajnos itt még a
csillagászélet nem olyan aktív,
mint a Székelyföld többi nagyvárosában, de az ilyen alkalmak tökéletesek arra, hogy egyre többen
betekintést nyerjenek az ég titkaiba.
Megragadva az alkalmat,
Munzlinger Attilával, az EMCSE
alelnökével, orvossal és asztrofotóssal beszélgettem el a szervezetről, a táborról és a csillagászatról
mint tudományról.
– Hogyan jött az ötlet, hogy
megalapítsák ezt az egyesületet?
– Ez nonprofit egyesület, 2010
februárjában alapította Csíkszeredában Lőrincz Barnabás és pár
amatőr csillagász, az volt a cél,
hogy összefogja az amatőr csillagászokat, elsősorban a Székelyföldről és egész Erdélyből,
másodsorban az, hogy népszerűsítse, bemutassa az amatőr csillagászatot
és
általában
a
csillagászatot. Akik mostanában já-

runk csillagászkodni, már évekkel
ezelőtt együtt csillagásztunk, még
tábort is szerveztünk, magyarországiakat is hívtunk oda, 2006-ban
volt egy napfogyatkozás-expedíció
Törökországba. Az itteniek általában MCSE- (Magyar Csillagászati
Egyesület) tagok voltak, az is volt
az elképzelés, hogy egy fiókszervezete legyen az EMCSE az
MCSE-nek, de aztán rájöttünk,
hogy jobb, ha önálló szervezet.
Azonban egy anya-leány kapcsolat
megmaradt, ugyanis aki EMCSEtag, az hivatalból MCSE-tag is,
kapjuk a körleveleket, a magazint,
az évkönyvet, lehet használni a
magyarországi egyesületnek az
eszközeit, képzéseiken részt vehetünk. 2010-ben volt az első nagyobb tábor, még ifjúsági tábornak
volt meghirdetve, most már észlelőtábor, mindig meghívunk magyarországi
kollégákat,
a
debreceniek, a bajaiak és a budapestiek visszatérő csillagásztársaink.
– Milyen tevékenységei vannak
az egyesületnek?
– Mivel 2010 februárjában kapták kézhez a hivatalos papírt az alapítók, ezért általában márciusban
van a születésnapi ünnepsége, és a
közgyűlés is akkor van, itt a szervezési, anyagi ügyeket intézzük,
ugyanakkor előadások is zajlanak
egész nap, a nap záróprogramja
pedig tekézés. A tagok kérésre bemutatókat tartanak iskolákban, általában hétvégeken. Van ez a nyári
észlelőtábor, és szoktunk észlelőestéket is szervezni a csillagászat
napján tavasszal és ősszel, áprilisban és októberben, az első negyedet követő szombat este, januárban
szokott lenni egy észlelőhétvége
vagy a Madarasi-Hargitán vagy itt,
Homoródon, az időjárás függvényében. Ezek mellett kérésre járdacsillagászatokat tartunk, ezt a
köztudatba John Dobson amerikai
csillagász vezette be, az volt a
célja, hogy az eget bárki meg tudja
figyelni részletesebben, komolyabb felszerelés nélkül. A Dobsonok egyszerű szerkezetek, a
járdacsillagászkodás alapvető kellékei.
– Eljött a magyar ifjúsági csillagászati és asztrofizikai diákválogatott…
– A magyar ifjúsági csillagászati
és asztrofizikai diákválogatottban
benne volt az egyik diáktagunk,
Lőrincz Szabolcs, aki részt vett a
10. Nemzetközi Csillagászati
Diákolimpián, amelyet az indiai
Bhubaneswarban rendeztek, és
akkor magától adódott, hogy elhívjuk ezeket a fiatalokat a táborba,
név szerint Gémes Antalt, Lőrincz
Szabolcsot, Tószegi Balázst, Vígh
Benjámint, Világos Blankát.
– Ha már csillagásztáborban
vagyunk, mi is az a csillagászat?
– Régebb az emberek úgy tekintettek rá, mint egy nagyon kevesek
által űzött, drága, misztikus bolondériára. Ám az elmúlt 10-15 évben
a média nagyon felkapta, vannak
rendszeresen csillagászati hírek, és
ehhez hozzájárult a Hubble pályafutása, mert fantasztikusan látványos eredményeket produkált, már
kezdik az emberek megismerni,
hogy van egy ilyen tudomány.

Tulajdonképpen a csillagászat a
fizikának egy fontos része, a legfontosabb tudományág olyan
szempontól, hogy a tudomány
eredményei mindig itt születnek
meg, elvek, törvényszerűségek, elméletek. Nem lehet olyan technikai
eszközt mutatni, amely nem a csillagászatból indult. A fizika az alaptudomány, arra épül rá az összes
tudományos elv; a fizikának az
éke, ami hasít az ismeretlenben
előre, az a csillagászat, sokkal több
pénzt kellene költeni a csillagászatra, nagyobb lendülettel kellene
kutatni.
A gravitációs hullámok egy fizikai elv volt, nagyon sokan hitték,
hogy nem létezhet a téridőnek ez
az összehúzódása-kitágulása, a
hullámszerű terjedése az ilyen
nagy gravitációs kataklizmáknak.
Érdekes elmélet volt, amin a tudósok vitatkozhattak, mostanra, hogy
sikerült bebizonyítani, be fog vonulni a tudományos kelléktárba,
egy újfajta gondolkodásmódot fog
hozni, egy újfajta kutatási rendszert, valószínű, hogy sokkal mélyebben és pontosabban meg
fogjuk ismerni a téridő szerkezetét
általa, ami aztán elvezethet akár
oda, hogy valamiféle más meghajtást tudunk építeni a csillaghajóinknak, ami felváltja a kémiai
meghajtást. Vagy a GPS-rendszer:
kizárólag a csillagászatból származik, először a csillagászat igényeit
szolgálta, majd a katonaság kezdte
el felhasználni, utána vonult be a
civil szférába, és ma már szinte
meg sem tudnánk lenni nélküle.
– Egyszer tévedésből az asztronómia helyett asztrológiát
mondtam, de egyből felhördült
egy csillagász ismerősöm.
Miért ne keverjük ezt a két fogalmat össze?
– Az asztrológia egy színes,
misztikus, romantikus költészet.
Valamikor a legnagyobb asztrológusok épp Isaac Newton, Johannes
Kepler voltak. Egykoron még az
asztronómia és az asztrológia egyben volt, úgy képzelték el, hogy a
tudásnak kétféle aspektusa van,
van a mennyiségi aspektus, ami
mérhető, ami kísérletekkel reprodukálható, ami egzakt, és van egy
minőségi aspektusa, ami analógiákra, hasonlóságokra épül, az univerzum nagy törvényeit gondolták
ebbe bele, úgy képzelték, vannak
univerzális szinten érvényes törvények, mint például a mozgásformák. Létezik a tudománynak
úgymond a metafizikája, de a csillagászatnak nem az asztrológia lett,
hanem egy egészen más diszciplína, és csak a legnagyobbak kiváltsága, mint Stephen Hawking
meg Albert Einstein, akik képesek
voltak az egészet a képleteken túl
egészben látni, megértetni és elmondani az embereknek, hogy mi
az tulajdonképpen, amit a matematikai apparátus leír. Az asztrológia
megmaradt egy érdekes valaminek, ami nagy érdeklődést mutat,
de nem tudomány. Ezt a két fogalmat nem szabad összekeverni,
mert a csillagászok mindig nagyon
felkapják a fejüket. Az asztronómia
egy szigorúan ellenőrzött tudomány, az asztrológia pedig egy bulvárszakma.

Fotó: Munzlinger Attila

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

ADÁSVÉTEL

ELADÓ 3 szobás, 80 m -es, földszinti lakás a Rodniciei és a Livezeni
út
sarkán.
Tel.
00-45-287-46366,
e-mail:
dosap1@yahoo.com. (3363-I)
2

ELADÓ cserép bontásból. Tel. 0748018-453. (3485)
ELADÓ lucerna és széna nagyobb
mennyiségben, felbálázva Marosjárában, a 183. szám alatt. Tel. 0744531-878. (3494)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. 1545)

TŰZIFA
(3395)

TŰZIFA
(3395)

eladó.

Tel.

0747-594-011.

eladó.

Tel.

0755-864-507.

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat,
termopán PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (3171)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács
stb. Tel. 0744-966-747. (19009)

BÁRMILYEN
MUNKÁT
vállalunk:
cserépforgatás,
csatornajavítás,
cserépcserélés,
csatornapucolás.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.
0746-819-774. (3252)
CÉG 15% KEDVEZMÉNNYEL vállal: háztetőkészítést (Lindab cserépből)
és
javításokat,
bádogosmunkát, cserépforgatást,
bontást, belső-külső munkálatokat,
kapuk, kerítések készítését, szigetelést stb. Tel. 0764-463-517.
(3505)

ELINDULT a kakasdi pálinkafőzde.
Szeretettel várjuk! Tel. 0753-067-099.
(3538)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan emlékezünk szeptember 6-án id. VARGA
JÓZSEFRE
halálának
3.
évfordulóján. Emlékét őrzi
özvegye, Ida, két testvére, két
gyermeke és két unokája.
Emléke legyen áldott! (3517)

ELHALÁLOZÁS
Mély

hogy

fájdalommal

tudatjuk,

FODOR MAGDI

szeptember 3-án, vasárnap,

életének 77. évében csendesen

megpihent.

Gyászolja családja: Ocskay

Noémi, István,

Klementina és Édua.

Temetése szeptember 5-én 13

órakor volt a marosvásárhelyi
református temetőben.
Nyugodjon békében!

Kik szerettük, gondoljunk rá

tisztelettel, kegyelettel! (3499-I)

Mély

hogy

fájdalommal

tudatjuk,

ACHIM ANDREIU

szeptember 4-én, életének 81.
évében csendesen megpihent.

Temetése szeptember 6-án 14

órakor lesz a marosvásárhelyi

református temetőben.

Búcsúzik tőle a Florea család:
Nicu és Mariana. (3518-I)

Mély

fájdalommal

tudatjuk,

hogy a szeretett férj, apa, nagy-

tata, szomszéd, barát és rokon,
id. NAGY MIKLÓS

életének 69. évében hirtelen el-

hunyt. Temetése szeptember 7-

én, csütörtökön 11 órakor lesz

a Jeddi úti temetőben, református szertartás szerint. Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes!

Búcsúzik tőle felesége, Ilona,

fia, Miki, unokája, Orsi. (3530-I)

Megrendült szívvel búcsúzunk
PEPELA HAJNAL

kolléganőnktől, aki negyvenki-

lenc éves korában, türelemmel

viselt, rövid, de súlyos szenve-

dés után 2017. szeptember 4-én

örökre megpihent. Emléked

örökre megmarad emlékeze-

tünkben.

A marosvásárhelyi Gedeon
Richter Románia

munkaközössége. (sz.-I)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Az ALKONY TEMETKEZÉSI KFT. VIRÁGKÖTŐ, valamint KOSZORÚKÉSZÍTŐ LÁNYT alkalmaz.
Jelentkezni személyesen, a délelőtti órákban a cég székhelyén lehet, egy CV benyújtásával. Cím: Marosvásárhely, Dózsa György út 71. szám. (sz.-I)
FIATAL HÖLGYEKET felveszünk CUKORDÍSZEK GYÁRTÁSÁRA. Tel. 0745-520-408. (19288-I)

ESKÜVŐIRUHA-SZALON középkorú, kedves, kommunikatív ELADÓNŐT keres. Feladata az ügyfelek
magas szintű kiszolgálása. Előnyt jelent az alapvető számítógépes ismeret, magyar és román nyelvű kommunikáció, varrónői készség. Fényképes önéletrajzokat várunk e-mailen: print.mures@yahoo.com, vagy
hívj minket a következő telefonszámon: 0752-309-086. (sz.-I)
SÜRGŐSEN attesztáttal rendelkező TAXISOFŐRT alkalmazunk rendkívül előnyös feltételekkel. Tel. 0757054-053. (19268)

SÜRGŐSEN ALKALMAZUNK – azonnali kezdéssel – jókedvű, idős, nem fekvő úriember mellé munkakedvelő, aktív, kötelezettség nélküli KÖZÉPKORÚ HÖLGYET. Ajánlunk munkakönyves alkalmazást és
előnyös bérezést. A hajtási jogosítvány előnyt jelenthet. Érdeklődni a 0744-377-412-es telefonszámon mindennap 8-17 óra között. (19283-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG KARBANTARTÓT/NEHÉZGÉPSZERELŐT, valamint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro email-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják. Tel. 0365/430-150. (19271)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, MEDENCEKARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET, gyermekek számára ANIMÁTORT, PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (60258)

ROMÁN TŐKÉJŰ ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz KÉPESÍTETT KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET, minimum 3 éves tapasztalattal. Az önéletrajzokat a következő faxszámon:
0265/266-067, e-mailben az office@moragroind.ro címen vagy személyesen az 1848. sugárút 50/6. szám
alatt található irodánkban várjuk. (60298-I)

A Népújság hirdetési irodájában
felveszünk

APRÓHIRDETÉST

a kolozsvári SZABADSÁGBA,

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,

A tévéreklámokból híres TOP SHOP marosvásárhelyi irodájába magyar nyelvű TELEFONOS ELADÓKAT alkalmaz. Nincs felső korhatár! Szükség van a jó kommunikációs készségre, tanulni akarásra és kitartó
személyiségre. Tel. 0722-667-783. (19275)

a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE

BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA GONDNOKOT keresünk. Családok előnyben. Fizetés:
2000-2500 lej. Tel. 0745-696-055. (19258-I)

Az
egyetlen
elismert
jövendőmondó
és
javasasszony, MARGARETA-MIA Marosvásárhelyen tartózkodik.
Felold bármilyen kötést, átkot, rontást, az
elváltakat, szerelmeseket újra összehozza,
gyógyítja
az
alkoholizmust,
depressziót,
impotenciát, csontfájást, segít stressz és vizsga
esetén, sikert és bőséget visz a házhoz, elűz
minden átkot, rontást. Ha ön úgy érzi, hogy nem
sikerül semmi, nem érzi jól magát, holott nincs
semmi szervi baja, vagy nem tud megházasodni,
nem tud elég pénzre szert tenni, pedig dolgozik, akkor ne habozzon, hívja
Margareta-Mia asszonyt, és ő segít, hogy megszabaduljon a problémától, ami
felemészti testi-lelki erejét.
Köszönetnyilvánítások:
András hálás Margareta-Mia asszonynak, mert az ő segítségével újból együtt
lehet kedvesével egy fájdalmas távollét után, és kigyógyult az alkoholizmusból.
Márta 39 éves koráig nem ment férjhez, de most Margareta-Mia asszony
megszabadította a kötéstől. Marius végtelenül hálás a javasasszonynak, mert
megmentette a cégét a csődtől. Mihoc az impotenciából gyógyult ki a
segítségével. Most együtt lehet kedvesével, és nagyon hálás neki. Gyöngyi
megszabadult a rontástól, így most már egészséges, nem küzd állandó
stresszállapottal.
Hívja bizalommal, 100%-ban megoldódik a problémája! Tel. 0743-473-597, 0733044-424. (Fizetett hirdetés: mp.)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745696-055. (19258-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és FIATAL SEGÉDMUNKÁST árukiadóba. Tel. 0744-644-026.
(19259)

KFT. kézügyességgel rendelkező MUNKAERŐT alkalmaz restaurálási munkálatokra, betanulási lehetőséggel. B kategóriájú jogosítvány előnyt jelent. Tel. 0731-709-613. (sz.-I)

RECEPCIÓST, SZOBALÁNYT/TAKARÍTÓNŐT alkalmazunk központi zónában levő PANZIÓBA. Tel.
0744-624-976. (3483-I)

NÉMETORSZÁGBA és HOLLANDIÁBA, GYÁRBA keresünk FÉRFI és NŐI MUNKAERŐT. Fizetés
8 euró/óra, szállás biztosítva. Azonnali indulás! Tel. 0755-497-510, 0755-260-156. Érdeklődni lehet hétfőtől
péntekig 9-17 óra között. Work&Job server. (60312-I)
A SAPIENTIA EMTE Marosvásárhelyi Kara munkatársat keres LABORTECHNIKUSI és TITKÁRI állások betöltésére. Bővebb információk a www.ms.sapientia.ro honlapon. (sz.-I)

KFT. alkalmaz tapasztalattal rendelkező ASZTALOST, KŐMŰVES SZAKMUNKÁST. Tel. 0744-798-270.
(3524-I)

MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal ÁLTALÁNOS ASSZISZTENST alkalmaz marosvásárhelyi munkapontjaira. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet 8-16 óra között: 0265/211-127. (sz.-I)

és az aradi NYUGATI JELENBE.
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