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Duplájára drágult a tojás

Kevesebb az import, a kereskedők emelik az árakat

Színházi
események
a könyvvásáron

A november 16–19. között tartandó
23. Nemzetközi Könyvvásárnak ez
évben is a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház ad otthont, melynek előcsarnokában és több belső helyszínén zajlanak majd rendezvények, köztük
emlékezetesnek ígérkező színházi
produkciók.

____________4.
Szalmabrikett
mint alternatív
tüzelőanyag

Új vállalkozás indítására nyert 70 ezer
eurós támogatást a Leader-program
keretében a nyárádszeredai Csizmadia Zsolt. A fiatal vállalkozó a térségben viszonylag egyedinek számító
ötlettel rukkolt elő, alternatív tüzelőanyagot, szalmából brikettet fog előállítani.

____________6.
Rendkívüli munkaidő és távmunka

A törvényhozó a munkáltatóra bízta,
hogy papír vagy elektronikus formában tartja nyilván a munkaprogram
kezdetét és végét, de azt a belső
rendszabályzatba bele kell foglalni. Az
összesítő jelenléti nyilvántartás alapját
az alkalmazottak munkahelyén lévő
nyilvántartási dokumentumok képezik.

Ország- és Európa-szerte tojáskrízisről szólnak a hírek.
Maros megyében nem mondható, hogy tojáshiány volna, viszont rövid idő alatt itt is duplájára, sőt triplájára nőtt a tojás
ára, azaz 35-40 baniról 70-80 banira, sőt sok esetben egy
lejre is. Így a tápláló és olcsó eledelből lassan luxuscikk lesz.
És ez nem túlzás, ha kiszámítjuk, hogy egy négy-öt tagú családnak mennyibe kerül egy tisztességes rántotta.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

Kevesebb a behozatal, csökkent a háztáji gazdaságok termelése
Az üzemanyag, a kenyér, a vaj és a hústermékek ára mellett a tojásé
szembetűnőbben nőtt, pontosabban megduplázódott vagy megtriplázódott. A nagytermelők arra figyelmeztettek, hogy a drágulás itt nem áll
meg, hanem karácsonyig folyamatosan nő.
Romániában évente körülbelül 1,3 milliárd tojást termelnek, s ennek
jelentős része a háztáji gazdaságokból kerül ki. Ősszel azonban a háztájiban megcsappan a tojás, hiszen a természet rendje szerint a tyúkok
(Folytatás a 2. oldalon)

Házhoz jött Európa

Európai fiatalok találkoztak
Nyárádszeredában

A napokban hatvan nyugat-európai érkezett Nyárádszeredába, fiatalok és felnőttek egyaránt. Négy
testvérváros küldöttei találkoztak egy európai ifjúsági projekt, az Europart keretében.

Gligor Róbert László
A luxemburgi Hesperange, a magyarországi Szerencs és a
németországi Malchin egy ifjúsági projekt megvalósítására
pályázott az Európai Unió egyik programja, az Európa a polgárokért kiírás keretében. A három testvértelepülés aztán úgy
döntött, bevonnak egy negyediket is, így esett tavaly a választás Szerencs testvértelepülésére, Nyárádszeredára. A projekt
lényege a találkozás, az ismerkedés, „belekóstolás” más kultúrákba, ezért sorban minden partnervárost meglátogatnak a
többiek. A tavaly Hesperange volt a házigazda, idén májusban
Szerencs, a napokban pedig Nyárádszereda, míg jövő tavasszal Malchin lesz a soros vendégfogadó – tudtuk meg Nagy
Zsolttól, a Nyárádszeredai Ifjúsági Szervezet elnökétől.
Színes, de szoros program
A fiatalokból és önkormányzati küldöttségekből álló vendégcsapatok péntek este érkeztek meg a Nyárádmentére.
Szombaton délelőtt a fiatalok művészeti programon vettek
részt a középiskolában, a szervezők olyan tevékenységeket
választottak, amelyet még nem próbáltak ki a vendégek: népi
(Folytatás a 11. oldalon)

____________8.
Vb-pótselejtezők:
Olaszország
hatvan év után
nem jutott ki

Hatvan év után az olasz labdarúgóválogatott nélkül rendezik meg jövőre
a világbajnokságot, ugyanis hétfőn a
milánói visszavágón nem tudta ledolgozni egygólos hátrányát a svéd csapattal szemben.

____________9.

Szorul a hurok?

Benedek István

Lassan gyűjteménye lesz vádiratokból a szocdemek egy
ügyben már jogerősen el is ítélt pártelnökének, aki maga
is keményen megdolgozik azért, hogy maradék hitelét is a
bányabéka ülepe alá ássa el. Szorul a hurok, és a zsinór
vége már Brüsszelig ér.
Mint azt már megszokhattuk tőle, az ezen a héten indított eljárás kapcsán is politikai hátterű támadást emlegetett, és esze ágában sincs lemondani. De európai szinten
leleplezte, hogy a korrupciós vádakkal szembesülő politikusok párhuzamos államot emlegető diskurzusa mögött
csak az igazságszolgáltatás lejáratásának szándéka áll.
Eddig mehetett a szöveg a gonosz ügyészségről, amely valami rejtélyes erők hatására üldözi az országra áldást
hozni szándékozó szegény politikusokat, csakhogy ezt a
mostani vádiratot az ügyészség nem saját ihletből készítette. Van az EU-nak egy független ügynökségként működő, az uniós pénzek felhasználását követő csalásellenes
hivatala. Az OLAF, amelyik nem ügyészség, így nem is jelent fel, ahogy a pontatlan hírekben áll, az Európai Bizottságnak tesz jelentést, és az észrevételeit elküldi az érintett
tagállamok vádhatóságainak is. Azoknak a dolga az esetleges további eljárás, az Európai Bizottság csak a szabálytalanul felhasznált uniós pénzt fogja visszakérni, de nem
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 23 perckor,
lenyugszik
16 óra 49 perckor.
Az év 319. napja,
hátravan 46 nap.

IDŐJÁRÁS

Változó égbolt
Hőmérséklet:
max. 120C
min. 30C

Ma ALBERT, LIPÓT,
holnap ÖDÖN napja.

ÖDÖN: az Eugen (magyarul
Jenő) torz kiejtéséből származott, csak a XIX. században
azonosították az Edmund, Edmond névvel.

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2017. november 14.

1 EUR

4,6482

100 HUF

1,4907

1 USD

1 g ARANY

3,9671
162,3497

Agrárakadémia

November 25-én, szombaton 10 órai kezdettel a szovátai
közbirtokosság székházában, a Maros Megyei Ifjúsági
Egyeztető Tanács (MIET) és a Magyar Ifjúsági Értekezlet
(MIÉRT) közös szervezésében tartják az első erdélyi agrárakadémiát. Az Innováció a mezőgazdaságban című
előadás-sorozat első értekezlete a gabonatermesztésről
szól. Meghívott előadók: Tánczos Barna Hargita megyei
szenátor, Săvâscă Daniel Ovidiu, a Maros megyei APIA
igazgatója, Kósa Alpár, a Kodagro Kft. vezérigazgatója,
Parajdi Borbála ügyvezető, az EuroTop Consulting Kft.
igazgatója és Botoman Gheorghe, a Dafcochim Agro Kft.
igazgatója.

Hetedik EKE-Art

A marosvásárhelyi Erdélyi Kárpát-Egyesület hetedik alkalommal szervezi meg az EKE művészi rendezvényét, az
EKEArt-ot. A megnyitóra, valamint a kiállított képek díjazására november 17-én, pénteken 18 órától a marosvásárhelyi Bernády Házban kerül sor. A pályamunkákat
háromtagú zsűri – Kerekes Péter Pál, az AFIAP tagja, a
marosvásárhelyi EKE részéről, Vas Géza kolozsvári fotóművész, az AAFR tagja, a kolozsvári EKE-osztály részéről, Fülöp Jenő marosvásárhelyi fotóművész, az AFIAP
tagja – bírálta el. Az idei kiállítás kategóriái: természetjárás, élővilág a természetben és makrofotográfia, valamint
kulturális örökségünk. A hetedik EKEArtra hét EKE-osztályból 28 fotós 284 fényképet küldött be, ezekből 73 kerül
kiállításra. Marosvásárhelyen december 7-ig lesz megtekinthető a kiállítás, de 2018 nyaráig a fényképek bebarangolják Erdélyt, az EKEArt vándorkiállítás eljut az ország
többi EKE-osztályához is.

Rablás Szászrégenben

Szombaton éjjel rablás elkövetéséről értesítették a szászrégeni rendőrséget. Három tizenévest az Állomás utca
egyik bárjában szólított meg egy fiatal, és arra kérte őket,
hogy kövessék a vonatállomás felé. A továbbiakban
három áldozatát az illető egy bicskával fenyegette meg,
majd elvette mobiltelefonjaikat és egyéb javaikat. A rendőrök egy 18 éves fiatalembert azonosítottak a rablás gyanúsítottjaként. Az illetőt bírói felügyelet alá helyezték.

Szándékos gyújtogatás

Múlt csütörtökön arról értesítették a marosvásárhelyi rendőrséget, hogy Mezőbándon, az Állomás utcai volt dohányszárítónál, egy istállóban tűz ütött ki. A helyszínre a
megyei katasztrófavédelmi felügyelőséget is riasztották,
a tűzoltók a tűz eloltása után megállapították, hogy szándékos gyújtogatás történt. A lángok nem követeltek emberáldozatot és állatok sem pusztultak el, viszont jelentős
anyagi kár keletkezett: 120 négyzetméteren leégett az
épület tetőzete, ugyanakkor 18 tonna, körülbelül 18.000
lej értékű takarmány, széna és lucerna is kárba veszett. A
rendőrségi kivizsgálás során egy 24 éves fiatalembert
azonosítottak a gyújtogatás gyanúsítottjaként. Kiderült,
hogy az illető ugyanebben az időszakban két további hasonló bűncselekményben is részt vehetett. Az ügy kivizsgálása folytatódik.

Közrendészeti razzia

November 11-én és 12-én a marosvásárhelyi rendőrök
mezőbándi és mezőrücsi kollégáikkal közösen közrendészeti razziát tartottak. Két kereskedelmi társaságot és 79
magánszemélyt ellenőriztek, igazoltattak. Négy esetben
tetten érték a bűnelkövetőket. Ugyanakkor nyolc esetben
összesen 4885 lej értékben bírságoltak, két esetben pedig
közrendbontásért büntettek és ittas vezetésért két jogosítványt felfüggesztettek.
Hírszerkesztő: Vajda György
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(Folytatás az 1. oldalról)
ilyenkor abbahagyják a tojást. Az ősz
beálltával tehát a lakosság teljesen az
üzleti tojásra áll át, amely hazai termelésből, illetve importból kerül az üzletek polcaira.
Az importtal is gond volt, hiszen az
Európai Unió országaiból származó
tojásokban egy veszélyes rovarirtó
szert mutattak ki, emiatt nagy tételeket vontak ki a piacról. Ennek természetes következménye, hogy csökkent
a behozatal, s a nagyüzletekben megcsappant a tojásmennyiség és a választék.
Petre Daea mezőgazdasági miniszter egy nyilatkozatában a külföldi termelőket hibáztatta a romániai
tojáspiac kedvezőtlen alakulásáért, hiszen ők okolhatók ezért az áldatlan
helyzetért. Ugyanis nagyon sok holland, francia és belga termelőnek a Fipronil-botrány miatt fel kellett
számolnia az állományt és a telephelyeket. Emiatt sokkal kisebb lett a kí-

nálat, s a piac természetes választ
adott erre.
A nagyüzletekben két héttel ezelőtt
még 11-20 lej közötti áron lehetett egy
karton tojást (30 darabot) vásárolni,
hétfőre már ugyanennyi 30 lejbe, tehát
egy tojás egy lejbe került. Egy húszas
karton tojás szintén 30 lej volt, míg a
tízes karton 12 lej, ugyanannyi, mint
a 30 darabos két héttel ezelőtt. Az üzletek ugyanúgy rendelnek ebből a keresett élelmiszerből, mint azelőtt,
viszont a beszállítók nem minden
esetben tudnak eleget tenni a rendelésnek. Ennek oka, hogy nincs tojás. Egy
termelőnek sem érdeke tartani az árut,
miközben a kamionok ott állnak a
farm előtt – mondják a kereskedők.
Maros megyében 14 farm működik,
a legnagyobb Görgénysóaknán
Ioan Rus, a Maros Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság ügyvezető igazgatója elmondta,
megyénkben nincs tojáskrízis, de az
árak itt is nagyon megugrottak.

Ugyanezt erősítette meg Cengher
Teofil, az igazgatóság illetékese:
– Maros megyében nincs gond a tojásellátással, csak a kereskedők kaptak az
alkalmon, és drágítottak. A tojásfarmok ugyanannyiért értékesítik a tojást, mint eddig. A megyében jelenleg
14 tojástermelő farm működik, ezek
kisebb farmok, ahol 3000-4500 tojó
egyedet tartanak. Az ezeknél is kisebbek vagy bezártak, vagy ideiglenesen
beszüntették a termelést, mert nem
tudtak megfelelni az előírásoknak,
nem tudták beszerezni a szükséges
felszerelést. A legnagyobb farm Görgénysóaknán működik, amelyet egy
olasz vállalkozó vezet. Oláhkocsárdon
is fennállt a veszély, hogy bezárnak,
ugyanis a tavalyi alacsony tojásárak
mellett alig tudták megelőzni a csődhelyzetet – fogalmazott Cengher, aki
azt is elmondta, hogy a hazai piacon
található tojás legnagyobb részét az
import, nem pedig a hazai termelésű
teszi ki.

Nicu Mihoc színművész a Liviu Rebreanu Társulat
új művészeti igazgatója

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház lapunkhoz eljuttatott közleményében értesíti nézőit, hogy 2017. november
11-től a Liviu Rebreanu Társulat új művészeti igazgatója
Nicu Mihoc színművész.
Mint írják, Alina Nelega mandátuma fontos volt, mivel
irányításával – a kiváló művészeti programnak köszönhetően, mely rangos színházi produkciókban, illetve számos
kül- és belföldi fesztiválon való részvételben nyilvánult

RENDEZVÉNYEK

meg – a Liviu Rebreanu Társulat újra elfoglalta helyét a romániai színházi elit körében.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház ezúton mond köszönetet Alina Nelegának az intézményben 2012–2017 között a Liviu Rebreanu Társulat művészeti igazgatójaként
végzett munkájáért.
A Nicu Mihoc színművésszel készült interjút az elkövetkezőkben olvashatják.
egyszer egy kék Duna című könyvét is bemutatják.
Szervezők: a Kemény János Társaság és a Dio Ház.

Újra helyi termékek vására

Stúdió fesztivál

Színpad fesztivál

Femme – táncszínházi előadás

November 17-én, pénteken 8 és 19 óra között a Magyar
Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán ismét termékvásárt és kiállítást tartanak. A vásár
bő felhozatalt kínál a különböző hagyományos és helyi
termékekből, úgymint: hús- és tejtermékek, sajtok, méz,
lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, borok, pálinka, zöldség, gyümölcs, teák, fűszerpaprika, olajok, valamint
kézművestermékek (házi készítésű kencék, szappanok,
táskák, pénztárcák, ékszerek).

November 16. és 19. között a 25. alkalommal szervezik
meg az erdőszentgyörgyi művelődési otthonban a Színpad című műkedvelő színjátszó találkozót. A rendezvény november 16-án, csütörtökön 19 órakor a
mezőkövesdi Színészeti Egyesület előadásával kezdődik. Az előadások 17-én, pénteken 15 órakor kezdődnek.
18-án,
szombaton
9–12
óra
között
kerekasztal-beszélgetést tartanak a műkedvelő színjátszás helyéről és szerepéről a megye művelődési életében. A hivatalos megnyitó 13 órától lesz, majd ezt
követően 21 óráig lépnek fel a meghívott társulatok. Vasárnap 10 és 16 óra között a Szent György Líceum és
a helyi Bodor Péter Színkör előadásai tekinthetők meg.
A rendezvény Cseh Katalin könyvbemutatójával zárul.
Meghívottak a nyárádszeredai, csíkfalvi, nyárádszeredai, szászrégeni, nyárádgálfalvi, celldömölki, krasznai,
magyarfenesi, szovátai és dicsőszentmártoni amatőr
színtársulatok.

Csáky Zoltán, a Duna tévé
műsorszerkesztője Szászrégenben

A Duna tévé létrejöttének 25. évfordulója alkalmával november 19-én, vasárnap délután fél hattól a szászrégeni
DIO Házban találkozik a nézőkkel Csáky Zoltán újságíró, a Duna Televízió műsorszerkesztője, akinek Volt

November 20. és 26. között a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió termében rendezik meg a Stúdió
fesztivált, amelyen több szakkönyvet és színházi előadást mutatnak be, alkalmat teremtve arra, hogy az érdeklődők betekintést nyerjenek a színház- és
filmművészetet oktató egyetemek munkájába. A hivatalos megnyitó november 20-án, hétfőn 19 órakor kezdődik. Naponta 17 órától előadások, könyvbemutatók,
nyilvános műhelymunkák lesznek a Stúdió teremben,
az egyetem előadótermében, illetve a 2.1 Stúdióban.
November 21-én, kedden 19 órától az András Lóránt
Társulat Brăila utcai termében a Femme című táncszínházi produkciót adja elő Bezsán Noémi, Dabóczi Dávid,
Deák Orsolya, Joó Renáta, Kányádi György, László Otília, Macaveiu Blanka, Ruszuly Ervin, Szabó Franciska.
Zenei munkatárs: Ádám Rebeka, rendező-koreográfus:
Bezsán Noémi. Jegyfoglalás a 0756-965-476-os telefonszámon.

Honismereti albumok
a Bernády Házban

A veszprémi könyvműhely újdonsága a Mezőség – A
Holt-tenger tükrében – Tóvidék – Szórványmagyarság
című honismereti album. Másik friss kiadványuk az Erdély – Jókai Mór – Az Anna-báltól a Szent Anna-tóig –
A mesemondó aranyember barangolásai című kötet.
Megjelent 2018-as falinaptáruk is, amely Wass Albert
születésének 110. évfordulóját köszönti. A kiadó székelyföldi körútra induló szerzőpárosa, Váradi Péter Pál
és Lőwey Lilla, valamint műsorvezetőként Soós Andrea
előadóművész, a budapesti Lánchíd Rádió műsorvezető-szerkesztője ezekkel az újdonságokkal lép az erdélyi közönség elé. Szovátán ma, november 15-én 17
órai kezdettel a református parókián mutatják be a kiadványokat.
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Ma van a magyar szórvány napja

Az Országgyűlés 2015. november
3-án a határon túli magyarság
iránt viselt, az alaptörvényben
rögzített felelősség jegyében november 15-ét, Bethlen Gábor
(1580-1629) erdélyi fejedelem
születésének és halálának napját
a magyar szórvány napjává nyilvánította. A magyar parlament felhívta az intézményeket, szervezeteket, és felkérte a polgárokat,
hogy a nemzet szerves részét alkotó szórványmagyarság támogatásának egy kiemelt napot
szenteljenek, és ettől az évtől
kezdve ezt a napot közösen, méltó
keretek között ünnepeljék meg.

Az RMDSZ nagyváradi kongresszusa
már 2011. február 27-én határozatban
nyilvánította november 15-ét a magyar
szórvány napjává, amelyet Erdélyben
2011 óta ünnepelnek meg. A döntést
azzal indokolták, hogy az anyaország határain kívül tömbben, kisebbségben és
szórványban élő magyarok sajátos gondokkal küszködnek, és a szórványban
élők a leginkább veszélyeztetettek közülük.
A magyar szórvány napján a főszereplők a szórványban élők, az ő kultúrájuk,
mindennapjaik bemutatása. Szórványon
az összefüggő területi kapcsolattal nem
rendelkező kisebbséget értjük, amelynek

tagjai idegen nyelvi környezetben élnek
a Kárpát-medencében és Moldvában. A
szórvány függ az adott település lélekszámától, iskolarendszerének és egyéb
intézményrendszerének meglététől, fejlettségi szintjétől is. Létszáma nehezen
meghatározható: a Kárpát-medencében
200 ezer és 1 millió között ingadozik. A
szórványosodási folyamat egyre gyorsul,
és a határon túli magyarságon belül
egyre többen élnek így.
A szórványban élőknek az elsődleges
problémát a nyelv, a kultúra megtartásának eszközei, a közintézményekben az
anyanyelv használata jelenti. A magyarság megmaradásának biztosítása ott a
legnehezebb, ezért akár területenként
külön programokat kell alkotni, hogy
megállítsák a szinte már megállíthatatlant. Ennek érdekében már 2011-ben
megalakult a Kárpát-medencei Magyar
Képviselők Fórumának (KMKF) szórvány-diaszpóra munkacsoportja. Az
anyaország jelentős összegekkel támogatja a szórványban élő magyarság védőbástyáinak
számító
magyar
szervezeteket és intézményeket.
Folyamatos a konzultáció a szórványban élőkkel, a Bethlen Gábor Alapból
számos intézményt és programot támogattak és támogatnak e közösségek megerősítésének szándékával. A magyar
kormány által 2015-ben elindított Petőfi

Sándor-program keretében ösztöndíjasok támogatják a külhoni magyarság
szórványközösségeit, segítségükkel több
helyszínen indult meg vagy indult el újra
a magyar nyelv, a néptánc, a népzene oktatása.
A Romániában első alkalommal 2011.
november 12-13-án megtartott központi
ünnepségek helyszíne a Hunyad megyei
Déva volt. Az RMDSZ szórványkonferenciáján megállapították, hogy a szórványkollégiumok létrehozása, működtetésük és fejlesztésük jelentős mértékben hozzájárul az anyanyelvű oktatás beindításához és megerősítéséhez olyan
térségekben, ahol a magyar nyelvű oktatás feltételei nem biztosítottak. Az ünnep
alkalmából alakult meg Brassóban az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
szórványtanácsa.
2012-ben az RMDSZ bejelentette,
hogy szórványmenedzser-szolgálatot indított, melynek keretében 14 szórványkollégium működését támogatja, és
próbálja megakadályozni a településeiken tíz százalék alatti arányt képviselő,
elszórtan élő magyarok asszimilációját.
A szervezet műemlék-örökbefogadási
programot is indított az erdélyi magyar
kisközösségeknek.
A magyar szórvány ünnepe 2013 óta
már az egész Kárpát-medencére kiterjed.
(MTI)

Moszkva szerint az amerikai vezetésű koalíció
együttműködik a terroristákkal

Az Egyesült Államok vezette koalíció fedezi és támogatja a szíriai
Abu-Kemálnál az Iszlám Állam
(IÁ) terrorszervezet erőit, hogy a
későbbiekben
felhasználhassa
őket saját céljaira a Közel-Keleten
– állítja a moszkvai védelmi minisztérium orosz hírügynökségekhez
kedden
eljuttatott
közleményében.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
egy keddi moszkvai sajtóértekezletén
arra hívta fel a figyelmet, hogy az abukemáli nem az első eset, amikor az amerikaiak megkegyelmeznek a terroristáknak. Emlékeztetett rá, hogy az IÁ
terroristái előtt a szíriai Rakka és az iraki
Moszul ostromakor is megnyíltak az elvonulást biztosító „képletes kapuk”.
Lavrov szerint Moszkvának több kérdése lenne Washingtonhoz azzal kapcsolatban, hogy milyen célokat követ
Szíriában. Szavai szerint Rex Tillerson
amerikai külügyminiszter többször úgy
nyilatkozott, hogy az amerikaiak egyetlen célja az arab országban az IÁ legyőzése. Rámutatott, hogy ezzel szemben a
Pentagont irányító James Mattis kijelentette, hogy az amerikai erők addig nem
távoznak az arab országból, amíg meg
nem győződnek róla, hogy a politikai folyamat jó irányba – vagyis a rendszerváltás irányába – halad.
Az orosz diplomácia vezetője ismételten hangsúlyozta, hogy míg a törvényes
damaszkuszi kormány felkérésére az
orosz és az iráni jelenlét legitim Szíriá-

ban, addig az amerikai nem az. Hangot
adott meggyőződésének, hogy a legnagyobb fenyegetést a polgárháború dúlta
országban jelenleg „az Egyesült Államok védencei jelentik, azok a külföldi
terroristák és fegyveresek, akik hozzácsapódnak a fegyveres ellenzéknek az
Egyesült Államok támogatta csoportjaihoz”.
Keddi közleményében az orosz katonai tárca az Interfax és a TASZSZ hírügynökség ismertetése szerint azt
közölte, hogy az amerikai irányítású koalíció két alkalommal is elutasította azt
az orosz kérést, hogy mérjenek közösen
légi csapásokat az Iszlám Államnak
Abu-Kemálból az Eufrátesz keleti partján visszavonuló hadoszlopaira. Ezt a
koalíció azzal indokolta, hogy a fegyveresek önként megadják neki magukat,
ezért kiterjed rájuk a hadifoglyokkal való
bánásmódot szabályozó genfi egyezmény hatálya.
Az orosz védelmi minisztérium szerint ugyanakkor az amerikaiak „semmit
sem tudtak válaszolni” arra a kérdésre,
hogy miért hajtanak végre erőátcsoportosítást az Abu-Kemálból harcjárműveken kivonuló, nehézfegyverzettel
felszerelt IÁ-erők a koalíció által ellenőrzött területeken.
A tárca szerint a koalíció légiereje
Abu-Kemál térségében 15 kilométernél
magasabban behatolt a légtérbe, és igyekezett megzavarni az orosz harci gépek
tevékenységét. Az orosz katonai vezetés
rámutatott: arról, hogy ez tiltott övezet a

koalíció repülői számára, megállapodás
született az együttes légi műveletek központjában, a katari al-Udeidben.
Az orosz közlemény megállapította:
ezek a lépések azt bizonyítják, hogy a
szíriai erők támadása Abu-Kemálnál
meghiúsította azokat az elképzeléseket,
hogy „Amerika-barát” és Damaszkuszellenes hatalmi szerveket hozzanak létre
az Eufrátesz keleti partján. A tárca szerint a terv az volt, hogy az IÁ fegyveresei
a Szíriai Demokratikus Erők színében
lépjenek fel. Ezzel az Egyesült Államok
elleplezte volna „az IÁ-egységek harcképességének helyreállítását, átcsoportosítását és felhasználásukat az amerikai
érdekek előmozdítására a Közel-Keleten”.
A Reuters hírügynökség hétfőre virradóra azt jelentette, hogy az Iszlám Állam
visszafoglalta utolsó kelet-szíriai erősségét, az iraki határ menti Abu-Kemál városát, súlyos veszteségeket okozva a
várost három napig ellenőrző, Irán támogatta síita fegyveres szervezeteknek.
A beszámoló szerint a várost múlt szerdán elfoglaló Hezbollah libanoni mozgalmat és az iraki Hasd es-Saabi (Népi
Mozgósítási Erők) milíciát meglepetésként érte a város szívében lévő rejtett
alagutakból kiözönlő dzsihadisták támadása.
Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter
múlt pénteken még azt jelentette be,
hogy a szíriai kormányerők orosz légi támogatással visszafoglalták az IÁ által
megszállt Abu-Kemált. (MTI)

Merkelnek árthat leginkább, ha nem sikerül
a Jamaica-koalíció

Angela Merkel német kancellárnak és pártjának, a
Kereszténydemokrata Uniónak (CDU) árthat leginkább a németek legnagyobb része szerint, ha nem
sikerül megalakítani az úgynevezett Jamaica-koalíciót, a CDU és bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU), a liberális FDP és a Zöldek első
közös kormányát – mutatta ki egy kedden ismertetett felmérés.

A Die Welt című német lap megbízásából készített felmérés
szerint a németek 41 százaléka úgy érzi, elsősorban a CDUnak árthat, ha nem sikerül megalakítani a pártok színe
(CDU/CSU: fekete, FDP: sárga, Zöldek: zöld) alapján elnevezett Jamaica-koalíciót.
A Civey közvélemény-kutató cég adatai alapján a második
helyen a Zöldek állnak, a németek 25,4 százaléka szerint az
ökopárt gyengülhet meg leginkább, ha kudarcba fullad a kor-

mányzati együttműködésről csaknem egy hónapja, október
18-án kezdett egyeztetés, amely eddig nem hozott átütő eredményt.
A harmadik a Horst Seehofer vezette CSU, 18,6 százalék
szerint a bajor kormánypárt gyengülhet a legnagyobb mértékben, ha elbukik a Jamaica-koalíció terve. A negyedik az FDP,
a németek csupán 7,5 százaléka számol azzal, hogy a liberálisok lehetnek a legnagyobb kárvallottjai egy esetleges kudarcnak.
Anglea Merkel tekintélyének sérülésére leginkább az eddigi
koalíciós társ szociáldemokraták (SPD) és a CDU/CSU pártszövetségtől jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD)
táborában számítanak a Jamaica-koalíció meghiúsulásának
esetén, körükben 44,7 százalék, illetve 44,1 gondolja azt, hogy
elsősorban a CDU-nak és vezetőjének árthat, ha nem sikerül
a kormányalakítás. (MTI)

Ország – világ
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Nem véleményezték
az adótörvénykönyvet

Elnapolta a szenátus gazdasági bizottsága kedden,
hogy véleményt fogalmazzon meg az adótörvénykönyvet módosító sürgősségi kormányrendelet törvényerőre emelését célzó tervezetről. A halasztást
azzal indokolta meg a gazdasági bizottság, hogy –
a pénzügyi bizottság tagjaival közösen – hétfőn találkozni szándékoznak a magánszféra képviselőivel,
mielőtt elbírálnák a 2017/79-es sürgősségi kormányrendeletet. Eugen Teodorovici, a szenátus költségvetési bizottságának elnöke, miután részt vett a
gazdasági bizottság keddi vitáján, azt mondta, hogy
a tervezetről jövő szerdán fognak véleményt megfogalmazni. A szenátus első házként szavaz majd
ebben az ügyben. (Agerpres)

Dragnea szerint
nehézfegyverzettel támadják

„Elővették a nehézfegyverzetet”, miután a népszavazásos ügy nem érte el célját, mégpedig azt, hogy
egy „szófogadó” csapat kerüljön a Szociáldemokrata
Párt (PSD) vezetésére a helyhatósági és parlamenti
választások idejére, vélekedett a PSD elnöke az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) újabb
bűnvádi eljárásáról. A PSD elnöke szerint sokan
megijedtek a kormányprogramjuktól, amelyet nagyon jól összeállítottak és nehezen kivitelezhető,
egy olyan program, amely nem hagy manőverezési
teret azoknak a pártoknak, akik a 2019-es államelnöki választásokon Klaus Johannis államfőt támogatnák. Liviu Dragnea alsóházi elnök ellen bűnözői
csoport létrehozása, hivatali visszaélés és csalás
gyanújával indult bűnvádi eljárás – jelentette be hétfőn az Országos Korrupcióellenes Ügyészség
(DNA). (Agerpres)

Újabb érettségi időszakot
szorgalmaz a tanügyminiszter

Egy újabb érettségi vizsgaidőszak bevezetéséről is
vannak tárgyalások, amelyet „valamikor decemberben, esetleg februárban” szerveznének meg, nyilatkozta Liviu Pop tanügyminiszter az Agerpres
hírügynökségnek adott interjújában. Az oktatási
tárca vezetője azt mondta, „egyelőre csak tárgyalnak
róla”, és az idei tanévben érettségiző diákok számára semmilyen változás nem lesz. „Tárgyalunk
annak lehetőségéről, hogy bevezessünk egy újabb
érettségi vizsgaidőszakot, és szerintem szükség van
rá. Hogy mennyire hasznos az augusztusi pótérettségi, azt már tudjuk. Láthattuk, hogy az utóbbi tíz
évben hányan jelentkeztek augusztusban vizsgázni,
és hányan vizsgáztak sikeresen. Ebben az évben is
sokan beiratkoztak, és mégis nagyon alacsony volt
a részvétel. Az én meglátásom szerint egy újabb
vizsgaidőszakot kellene szervezni valamikor decemberben, esetleg februárban, téli vakáció lévén” –
mondta Pop, hozzátéve, hogy a törvény lehetővé
teszi egy harmadik érettségi vizsgaidőszak szervezését. (Agerpres)

Két kilogramm kokainnal buktak le

Két kilogramm, gyomorban csempészett kokainnal
bukott le két brazil állampolgár az Otopeni repülőtéren. A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni
Igazgatóság (DIICOT) közleménye szerint Rodrigues Gomes Vericét (41 év) és Lourenco Da Silva
Weslleyt (19 év) kábítószer-csempészet és veszélyes drogok nemzetközi csempészése miatt vették
őrizetbe. A nyomozás során kiderült, hogy a gyanúsítottak Isztambulba szerették volna eljuttatni a kábítószert. A két brazil állampolgárt 30 napos előzetes
letartóztatásba helyezési javaslattal állítják a fővárosi törvényszék elé. (Agerpres)

Szorul a hurok?

(Folytatás az 1. oldalról)
a delikvenstől, hanem a tagállamtól. Függetlenül a vizsgálatból keletkezhető vád kimenetelétől, fizethetjük viszsza a szabálytalanul felhasznált támogatást.
A jelentés, az annak nyomán indult ügyészségi eljárás
és a minderre adott politikusi válasz segít könnyebben
látni sokaknak, hogy valójában ki is dolgozik itt egy
párhuzamos állam kiépítésén, ami amúgy találó megállapítás. Erre ráerősített a szenátus is hétfőn, amikor
elutasította azt a javaslatot, hogy jogerősen elítélt személyek ne jelöltethessék magukat törvényhozói tisztségre. Ellenzéki javaslatot, mint ez is volt, a hatalmi
oldal még az érett politikai kultúrájú országokban sem
szokott örömrivalgással támogatni, de azért itt mégis
illett volna meggondolni a dolgot. Mert büntetett előélettel nemhogy egy egész sor állami hivatalnál kopogtathat potyára a delikvens, de még a sarki fűszeresboltot
működtető kisvállalkozás vezetését vagy pénztárgépének
kezelését is tilos rábízni. De beülhet(ne) a parlamentbe
törvényeket hozni. A képviselőháznak döntő fórumként
lesz alkalma szavazni erről a javaslatról, ott még helyretehetik a dolgot. Még mielőtt arra gondolnánk, hogy
még egy-két törvényhozási cikluson belül egyenesen elvárás legyen a priusz a parlamenti jelöltséghez.
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Színházi események a könyvvásáron

A november 16–19. között tartandó 23. Nemzetközi Könyvvásárnak
ez
évben
is
a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
ad otthont, melynek előcsarnokában és több belső helyszínén zajlanak majd rendezvények, köztük
emlékezetesnek ígérkező színházi
produkciók.
A vásárhelyi Nemzeti irodalmi
titkársága a minap összefoglalót
küldött azokról a könyvvásár keretében sorra kerülő eseményekről,
amelyek színházi jelleggel bírnak,
illetve az intézmény szervezésében
kerültek az eseménysorozat repertoárjába. Eszerint a könyvvásár
megnyitója előtti napra időzítették
a ma, szerdán este 7 órától az Underground teremben sorra kerülő
Lelkemben gyermekkórusok című
emlékestet. Az előadás a 75 éve
született és fiatalon, tragikus körülmények között elhunyt marosköltőnek,
Szőcs
vásárhelyi
Kálmánnak állít emléket. A verses,
zenés összeállítás a költőnek egy,
már-már az elviselhetetlenségig
nehéz kor szülte lírájában felrejlő
szeretetvágyat, nosztalgiát hivatott
megtestesíteni, miközben sejtetni
igyekszik, hogy mindez egy tragikus gyermekkor megrázó élményeire épül. Rendező és zene:
Király István. Az előadáson előre
kiváltott ingyenes jeggyel lehet
részt venni.
Csütörtökön, november 16-án
este 7 órától a Nagyteremben
Shakespeare’s Sonnets and Songs
címmel mutat be koncertelőadást a
WH formáció, amely Márkos Albert csellista/zeneszerző kezdeményezésére alakult. Tagjai a magyar
zenei élet népszerű szereplői: Sena
Dagadu (akit az Irie Maffiából is
ismerhetünk), Márkos Albert,
Gryllus Samu és G. Szabó Hunor.
Az előadás a mai zene világába
emeli Shakespeare szonettjeit és
dalait. A megnevezés egy monogramot takar: Shakespeare nyomtatásban megjelent szonettjeit egy
titokzatos Mr. W. H.-nak ajánlotta,
kinek kiléte – akárcsak a szonettek

T

tartalma – mindmáig viták tárgyát
képezi. Ami biztos, hogy a versekből izgalmas és friss zenei feldolgozások születtek, ezúttal Nádasdy
Ádám vendégszereplésével, aki
több Shakespeare-darab fordítójaként szakértői idegenvezetéssel
gazdagítja a koncertélményt. A
koncerteken keveredik a kortárs
improvizatív zene, a klangfarbe
musik, a free jazz, a modern
dzsessz, az absztrakt hiphop, a
spoken word és a különböző zenetörténeti utalások, a reneszánsz
emberének íródott szókimondó,
sokszor szexualitással áthatott szövegeken pedig a jelek szerint nem
fogott az eltelt közel 450 év. Az
előadásra jegyek válthatók, valamint érvényesek a Bernády
György-mecénásbérletek.
A Kolozsvári Állami Magyar
Színház William Shakespeare Julius Caesar című drámáját Silviu
Purcărete rendezésében mutatja be
november 17-én, pénteken este 7
órától a Nagyteremben. Shakespeare talán legkeményebb politikai
drámája a Julius Caesar, amely
nem csak hibátlan éleslátásával,
hanem meglepő időszerűségével
nyűgöz le. Brutus és köztársaságpárti szenátortársai a közjó nevében szerveznek összeesküvést
Caesar ellen, ám a zsarnokságra
törő hadvezér meggyilkolásával
nem a rend áll helyre, hanem elszabadul a pokol: polgárháború
robban ki, iszonyatos romlás dúlja
fel Rómát. Vajon ugyanezen az
úton járunk mi magunk is az arab
tavasztól a világkáoszig? Az előadásra jegyek válthatók.
Szombaton, 18-án délelőtt 11
órától a Nagyteremben zenés játék
jellegű koncertre várják a zsenge
korú verskedvelőket. Lackfi János
Kutyából szalonna című, legújabb
gyermekverskötetének darabjait –
amelyek jórészt szólásversek – a
Kaláka együttes zenésítette meg,
hozzáidomítva a dalokat a költő
kis remekeihez. Lackfi mesterien
bánik a magyar nyelvvel, úgy fergetegesen játékos, hogy pillanatig

ávoli világból tért vissza a magas,
őszes hajú férfi. Lassú járása, megfontolt beszéde is erről tanúskodik.
Ahogy a zöld szemekből áradó fény is.
– Atti Attila. Írjuk így a nevem, mert akkor
rám ismer mindenki, akinek rám kell ismernie – kérte beszélgetésünk elején, miután
botját a falnak támasztotta, és helyet foglalt
a kávézóban. Pár perccel korábban, a kiszolgálópultnál nem a kávéba kért cukrot,
hanem a cukorba egy kis kávét, aztán a viccelődéshez magyarázatot is fűzött: legalább
az innivaló legyen édes, ha már a hétköznapok annyi keserűséget rejtenek. Mielőtt belekezdett volna történetébe, életkoráról
érdeklődtem.
– Melyiket mondjam? A régit vagy az
újat? – kérdezett vissza. Aztán zöld utat
adott az emlékeknek.
– 1973-ban születtem, négy évvel ezelőtt
pedig újjászülettem. 2013. december 9-én
következett be a korábbi életemnek véget
vető fordulat. Hévízről jöttünk haza autóval
a néhai első feleségem keresztanyjával. Marosfelfalunál történt a baj. Egy fát szállító
teherautó jött belém, és benyomott a sáncba.
Szerencsére nem vezettem gyorsan, mert
akkor most nem találkoztunk volna. Hála istennek, az utasom nem sérült meg, csak én.
– Emlékszik valamire az ütközés utáni
percekből, órákból?
– Semmire, de nem is akarok. Háromheti
mély kóma után tértem magamhoz a marosvásárhelyi kórházban, az intenzív terápián.
Az azt követő négy hónapban memóriavesztéssel küszködtem. A bal lábam tört el, és
mivel a fejemet beütöttem a légzsákba,
három vérrög képződött az agyamban. De
nem kerültem műtétre. Ameddig nem voltam
tudatomnál, sem alagutat, sem fényeket nem
láttam, de az isteni segítség velem volt.

sem erőlködő, ennek is köszönhető, hogy ezek a versek hangzásukban,
ritmusukban
és
tartalmukban is tökéletesen érthetők, befogadhatók. Ezért nemcsak
a gyerekek, hanem a felnőttek is
szeretni fogják majd az előadást. A
Lackfi által írt szöveg – amelyből
jó párat maga a költő mond el – és
a dallamos, ritmusos zene egysége
igazi élményt ígér. Az előadásra
minden jegy elkelt.
Szintén szombaton tekinthető
meg délután fél négykor az Underground teremben a Bookart
Kiadó Alla Rustica című dokumentumfilmje. Rendező Hajdú
Farkas-Zoltán, a film készítését
Tánczos Vilmos neves erdélyi néprajzkutató Elejtett szavak című kötete
ihlette.
Az
alkotók
jelenlétében zajló vetítésre ingyenes jegy kérhető.
A szombat esti program a 200
éve született Arany Jánosnak állít
emléket. A Kaláka együttes –
Becze Gábor, Gryllus Dániel,
Gryllus Vilmos, Radványi Balázs
– zenés estjén a költő és a zsarnokság viszonyát taglaló A walesi bárdok című allegorikus költemény
mellett Arany János legismertebb
versei hangzanak el, egyebek között a Családi kör, az Epilógus, A
tamburás öregúr. Az együttes meghívott vendége Lackfi János költő,
akinek néhány Arany-átirata is bemutatásra kerül. A veretes szövegek és a hozzájuk méltó dalok
csodálatos élményt ígérnek. A
Nagyteremben este 7 órakor kezdődő előadásra jegyek válthatók.
Az említett eseményekre jegyek
válthatók, illetve ingyenes jegyek
kérhetők a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kultúrpalotában működő jegyirodájában (hétköznap
12 és 17.30 óra között, telefon:
0372-951-251) és a színházban
működő jegypénztárban (hétköznap 9 és 15 óra között, valamint
előadás előtt egy órával, telefon:
0365-806-865). Online vásárlás a
www.biletmaster.ro honlapon lehetséges. (Knb.)

A második élet

– Visszatértek az emlékei?
– Részben. De ha holnap találkozunk az
utcán, nem biztos, hogy megismerem.
– Hogy kezdődött a felépülés?
– December 27-én azt mondták a kórházban a második feleségemnek, hogy vigyen
haza. Azután egy szászrégeni magánklinikára kerültem, ott tértem
magamhoz a kómából.
Egy Graţiela nevű asszisztensnő segített rengeteget
abban
az
időszakban. Az első lépéseimet is neki köszönhetem. Sokáig beszélni is csak suttogva
tudtam, mert a hangszálaim is megsérültek.
A klinikáról időnként hazaengedtek hétvégére. Egy ilyen alkalommal jött vissza a
hangom, valószínűleg örömömben, hogy otthon lehetek. Amikor visszavittek a klinikára,
az egészségügyi személyzet alig tudta elhinni, hogy végre beszélek. Március végén
vagy április elején tértem végleg haza.
– Milyen volt visszaszokni az otthoni környezetbe?
– Eleinte csak feküdtem az ágyban, forgatni, pelenkázni kellett. A család, a feleségem és a két lánya rendezett, és az akkor
hét-nyolc éves kisfiunk is igyekezett mindenben segíteni. Újra meg kellett tanulom mindent, járni, folyékonyan beszélni, írni,
olvasni. Megkértem a feleségemet, hogy
adjon egy meséskönyvet, azt böngésztem,
aztán megpróbáltam fejből leírni az olvasottakat. Időközben elkezdtem járni a Rheum
Care-hez, ahol nagy örömömre újra Graţiela foglalkozott velem. Neki, illetve Zbanca
doktornőnek és Manunak, a gyógytornász-

Erről jut eszembe

Székelyek a cet gyomrában. Igen,
Székely Nagyvásár volt múlt hét
végén Budapesten, a Bálnában.
Száztíz székelyföldi kézműves, népművész, kiskereskedő kínálta több
mint kétezer termékét, honi ízeit, finomságait a magyar főváros lakóinak és az arra csámborgó
turistáknak. Volt ott minden, mi
szem-szájnak ingere, persze főleg
azoknak, akiket ilyen irányba hajt a
nosztalgia. Szóval az érdeklődők
közt sok volt az Erdélyből elszármazott, de másokat is oda vonzott a kíváncsiság, vagy a korábbi hasonló
rendezvényeken szerzett kellemes
benyomás. A Márton-napi víg kedély is jót tett a színpompás forgatagnak. Az se csalódott, aki csak
finom kibédi vöröshagymát akart
beszerezni, netán érett, ízletes
sajtra, otthoniasan ízesített házi kolbászra vágyott, esetleg Csíki sört
kóstolgatott volna, de azok se maradtak hoppon, akik a mintegy kétezer prémium kategóriás termék
között sajátos székely produktumot,
népművészeti tárgyat, a székelyek
tehetségét, ötletességét, furfangját
tükröző árucikket kerestek. Kerámiától a mai divatra hajazó, hagyományos
viseletig,
ruházatig,
ékszertől a Betyárkártyáig, házi
csokitól, házi lekvártól, mézesmadzagtól a témába illő könyvekig bő
volt a kínálat. Giccset is lehetett
látni. Némely varrottas óriás nemzeti jelképeivel eléggé meghökkenthette
a
néprajzban,
népművészetben jártasabbakat. De
így megy ez, ami pénzt hozhat a
házhoz, könnyen felülírja a tradíciót, tompítja az eredetiség igényét.
Pár kilométerrel fennebb, a Vörösmarty téren, ahol épp aznap nyílt a
számos külföldi kirándulócsoportot
odacsődítő karácsonyi vásár, továbbra is a kürtőskalács az egyik
legmenőbb árucikk. Csábító illatának kevesen tudnak ellenállni.
Évről évre bővül a kalács bevonata,
mindenféle egzotikus ízesítővel próbálják még keresettebbé tenni,
hátha ettől is tágul a vevőkör. Idén
például a málnás kürtős a sláger. Ez

nak köszönhetek sokat. Lassan, fokozatosan
fejlődött a járásom. Amikor sikerült öt métert megtennem a csittszentiváni házunkban,
a boldogságtól legszívesebben felugrottam
volna. Persze, ezt csak gondolatban tehettem meg. Amikor haverok jöttek hozzánk látogatóba, szívesen megmutattam nekik,
mekkora távot tudok
már megtenni. Azt mondogattam magamnak,
hogy amit valamikor
meg tudtam csinálni, az
újra menni fog, bármekkora erőfeszítésbe is
kerül. Hetente ötször jártam a Rheum Carehez, és eljött az idő, amikor hazafelé Náznánfalvától Csittszentivánig gyalog tettem
meg az utat.
– Mivel töltötte a napjait a felépülés éveiben?
– Eleinte, amikor hazajöttem a gyógytornáról, talpmasszázsról, olyan fáradtnak
éreztem magam, hogy azonnal le kellett feküdnöm. Üres óráimban diót pucoltam, fát
tettem a tűzre. Egy fél év telt el a hazatérésem után, amikor végre a kertbe is ki tudtam
menni, hogy ellássam az állatokat. A baleset
után betegnyugdíjaztak. Azelőtt a villanyszerelésen kívül szinte mindennel foglalkoztam,
a gázszerelésből, szobafestésből is kivettem
a részem, az egyik szomszédomnak és az
édesanyjának a házát is én építettem. Egy
ideje úgy érzem, újra tudok dolgozni. Létrára felmászni még nem merek, de bármi
mást vállalok. Igaz, most lassabban megy
minden. Amit korábban két nap alatt elvégeztem, ahhoz most három hétre van szükségem. De ha van türelmük, ha engedik,
hogy dolgozzam, szívesen teszem.

olyan citromízű banánféleség. Vagy
mi. De a magamfajta akadékoskodó
ezen is hamar túlteszi magát. Ami
fölött nem tudtam egykönnyen átsiklani, azt a napi sajtó szolgáltatta.
Vezető helyen hozták a hírt, hogy a
Kúria helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság határozatát,
amely szerint jogos a székelyek
honos népcsoporttá nyilvánítására
irányuló választópolgári kezdeményezés, indulhat az ezt célzó aláírásgyűjtés. Magyarországon jelenleg
13, az állam által elismert nemzetiség van, tizennegyediknek jöhetnek
a székelyek. Ez aztán igen! Eddig
nem tudtuk, hogy mi hiányzik. A székelységnek végre lehet státusa! Mint
az ottani bolgároknak, lengyeleknek, ruszinoknak, románoknak stb.
A magyarországi törvénykezés szerint különben az tekinthető honos
népcsoportnak, amely számszerűen
kisebbségben él az állam területén,
és saját nyelve, kultúrája és hagyományai különböztetik meg a többségtől. Nem folytatom, kommentálni
meg nincs helyem egy jegyzetben.
De hogy az erdélyi magyarság
szempontjából jóra nem vezet, ha
netalán sikert érnek el a kezdeményezők, az biztos. Ezer támogató
aláírást kell összegyűjteni százhúsz
nap alatt, hogy a szándék eséllyé
lépjen elő. Az Országgyűlés dönt
majd róla. Talán a Magyar Tudományos Akadémiának is lesz hozzá
némi szava. Miközben erről olvastam a standok közt a Bálnában, valahogy meg is feledkeztem a székely
árusok és a vásárlók forgatagáról,
a palota üvegfalain keresztül a lassan hömpölygő, vén folyó vonzotta
magára a tekintetem. És Ady szavait véltem hallani valahol legbelül: „Dunának, Oltnak egy a
hangja...” És Marosnak, Nyárádnak, Küküllőknek?! A költő nyilván
más nyomatékkal, más vonatkozásban öntötte versbe folyók ihlette
példázatát. A jelek szerint azonban
a széthúzás, az összefogás és egyetértés hiánya egyazon nemzeten
belül is folyamatos aktualitás, örökös gond marad. (N.M.K.)

– Ezzel még nincs vége a történetnek, úgy
tudom.
– Februárban lesz két éve, hogy elhagyott
a feleségem, Németországba ment ki. Kettesben maradtunk a kisfiammal. A kapcsolatunk azelőtt is nagyon jó volt a gyerekkel,
de abban az időben még szorosabb lett.
Igyekeztem mindent megadni neki, szeretetet és élményeket is. Még a Somostetőre
is felsétáltam vele. Nagy szenvedélyem a
horgászás, így tavaly nyáron az Olt mellett tartottuk a születésnapját, az volt a
meglepetés. Karácsonyra pedig megkapta
a rég vágyott Playstationt, el is sírta
magát örömében. Idén nyáron arra is rávett, hogy menjünk fürödni a Víkendre,
azután vettem meg neki a felfújható medencét. Az egyik szomszédunk a Tordai-hasadékhoz vitt el minket, a sóbányába is
elmentünk.
– Nem félt újra volán mögé ülni?
– Nem, hála istennek.
– Mikor költöztek be Marosvásárhelyre?
– Másfél hónapja. Úgy éreztem, így könynyebb lesz a fiamnak iskolába járni, barátkozni.
– Nem nehéz férfiként segítség nélkül ellátni egy kiskamaszt?
– Tudja, mi nehéz? Embernek lenni. Azonkívül semmi. Főzni eddig is tudtam, mosok,
főzök, takarítok. Most már nem kell a botomra támaszkodnom, inkább csak húzom
magam után. Büszke vagyok arra, hogy a
fiam második tanulóként végezte a negyedik osztályt. Amit teszek, az mind érte van.
Úgy érzem, lelkileg is sokat gyógyultam,
a vicces kedvem is visszatért. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy végig mellettem
állt. Nem vagyok templomba járó ember,
de azt tudom, ha Ő nem lenne, én sem lennék már.
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Hat országban épülnek
elektromos töltőállomások
Szerkesztette: Benedek István

Megállapodott a NEXT-E konzorcium és az Európai Unió
Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynöksége
252 gyors és ultragyors ejármű-töltőállomás telepítéséről Tallinnban a digitális
közlekedési napon – közölte a
Mol Nyrt. múlt héten az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a NEXT-E
222 több szabványt is támogató
gyors és 30 ultragyors elektromos
jármű (e-jármű) töltésére alkalmas
állomást telepít hat közép-kelet-európai országban – Csehországban,
Szlovákiában, Magyarországon,
Szlovéniában, Horvátországban és
Romániában – a fő közlekedési útvonalak mentén.
A közleményben a Mol felidézi,
az Európa Tanács 2017 júliusában
jelentette be, hogy a NEXT-E elektromos jármű projektje 18,84 millió
euró társfinanszírozásban részesül
az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz (CEF) programban.
A NEXT-E konzorcium az
E.ON-csoport vállalataiból (Zapadoslovenská energetika – Szlovákia, az E.ON – Cseh Köztársaság,
az E.ON Magyarország és az E.ON

Románia), a Mol-csoport vállalataiból (az összes részt vevő ország leányvállalatai), a horvátországi
Hrvatska elektroprivredából (Szlovénia és Horvátország), a Nissanból
és a BMW-ből áll.
Fasimon Sándor, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója közleményben kiemelte, a Mol-csoport
tavaly meghirdetett, 2030 Enter Tomorrow stratégiájának megfelelően
nyitni kívánnak az elektromos közlekedés irányába. A NEXT-E projektben való részvételük fontos
mérföldkövet jelent e stratégia megvalósításában. Céljuk, hogy a Molcsoport az e-üzemagyag piacán is
meghatározó magyarországi és régiós szereplővé váljon – tette hozzá
az ügyvezető igazgató.
A tervek szerint két fázisban történik majd meg a gyorstöltők és az
ultragyors töltők telepítése: az
előbbi munkálatai 2018-ban, az
utóbbié 2019-ben kezdődnek el,
hogy az új generációs, hosszú
utakra is alkalmas elektromos járművek igényeit is kielégítse a rendszer. A program a tervek szerint
2020-ban fejeződik be – tájékoztatott a Mol. (MTI)

Történelmi mélyponton
a lej árfolyama
Történelmi mélypontra süllyedt hétfőn a lej árfolyama, a Román Nem-

zeti Bank által közölt árfolyam szerint egy euró 4,6495 lejt ért. Legutóbb
2012 júniusában volt hasonlóan gyenge a lej.
A lej/euró átváltási arány a múlt hét szerdán haladta meg először a lélektaninak tekintett 4,6-os értéket, csütörtökön 4,6267-re, majd pénteken
4,6390-re emelkedett, és hétfőn haladta meg a több mint öt éve jegyzett
4,6397-es csúcsértéket – tájékoztatott a Mediafax hírügynökség.
A hírügynökség által megszólaltatott szakértő szerint a lej gyengülése
egyfelől a pénzügyi szabályozások változásával társuló bizonytalansággal,
másfelől a jegybank múlt heti bejelentéseivel állhat összefüggésben. A
jegybank jelentősen megemelte az idei inflációs előrejelzését csütörtökön:
míg augusztusban még csak 1,9 százalékos inflációval számolt, most már
2,7 százalékos éves inflációt valószínűsít. A szakértő azt valószínűsítette,
hogy az euró romániai árfolyama a 4,6 és 4,7 lej között állapodik meg, és
csak ritkán fog már a 4,6-os szint alá süllyedni. Az év első felében 4,5
lejes érték körül mozgott az euró árfolyama, a kormány a 2017-es év költségvetésében 4,46 lejes euróárfolyammal számolt. (MTI)

A gazdaság 8,8 százalékkal nőtt
a harmadik negyedévben
A bruttó hazai termék (GDP) a harmadik negyedévben 8,8 százalékkal

bővült a tavalyi harmadik negyedévhez képest, az előző három hónaphoz
viszonyítva pedig 2,6 százalékkal nőtt, közölte kedden az országos statisztikai intézet. Az első kilenc hónapban a gazdaság 7 százalékkal nőtt a
tavalyi év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban a szezonális
és naptárhatással kiigazított érték szerint a növekedés 6,9 százalékos volt.
A statisztikai intézet kiigazította a szezonálisan és naptárhatással számított első és második negyedéves adatokat, így mindkét negyedévben
2-2 százalékkal nőtt a GDP az előző három hónaphoz mérten a korábban
közölt 1,8 és 1,7 százalék helyett. A Ziarul Financiar című gazdasági napilap kedden elektronikus kiadásában rendkívülinek nevezte a harmadik
negyedéves, 8,8 százalékos éves GDP-bővülést, amely 2008 óta, a nemzetközi gazdasági válság kezdetétől ez a leggyorsabb GDP-bővülés.
A növekedés egyik fő hajtóereje a béremelések és adócsökkentések
nyomán megnőtt belföldi fogyasztás, ugyanakkor az ipar is jól teljesített.
A statisztikai intézet hétfőn közölte, hogy az első kilenc hónapban az ipari
termelés 7,7 százalékkal nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest. A
szezonális és naptári hatással kiigazított érték szerint a bővülés 8,7 százalék volt. A kormány gazdasági prognózisokkal foglalkozó bizottsága
szerint a gazdaság 6,1 százalékkal bővülhet az idén egész évben, ami meghaladja a kormány által szeptemberben előrevetített 5,6 százalékot. Bukarest eredetileg 5,2 százalékos növekedéssel számolt. Az Európai
Bizottság 5,7 százalékos román GDP-bővülésre számít. (MTI)

főként a termelési tevékenységeket
támogatta. 70 ezer eurós támogatást nyertem, és ami különleges
ebben a lehetőségben, és óriási
előnyt jelent a kezdő vállalkozóknak, az az, hogy előlegként folyósítják a támogatás összegének a
hetven százalékát, azaz a 70 ezer
eurós támogatás esetében 49 ezer
eurót. Ez nagy segítség, hiszen az
eddigi kiírások esetében a pályázó
elő kellett teremtse a szükséges
anyagi forrásokat, hitelhez kellett
folyamodjon, és utólag tudta csak
lehívni a finanszírozást – mutatott
rá a fiatal vállalkozó. A pályázati
folyamat igen gyors ütemben zajlott, alig egy hónap leforgása alatt,
szeptember elején nyújtotta be a
projektet, és október 10-én sikerült
aláírni a finanszírozási szerződést,
majd néhány napra rá át is utalták
az előleget. Miután a pályázó sikeresen végrehajtja a projektben vállaltakat, a monitorozási időszak
után kérheti a fennmaradó 30 százaléknak az átutalását.
Csizmadia Zsolt elmondta, az
üzem Nyárádszeredában lesz,
megvan már a terület és a csarnok,
jelenleg a szükséges gépsor beszerzésén dolgozik. A számításai alapján olyan felszerelésre gondolt,
amely alkalmas az óránkénti 500-

700 kg végtermék előállítására.
Ehhez a tevékenységhez szükség
van aprítóra, szárítóra, illetve
présre. De a szalmából készült briketthez alapfeltétel egy aprító, illetve a prés.
– Kilenc hónapom van arra,
hogy a gépsort beszerezzem, és
három év alatt kell teljesítenem az
üzleti tervben szereplő feltételeket.
Az alapanyagot elsősorban a
helyi piacról fogom beszerezni, illetve kapcsolatba kerültem egy beszállítóval, aki azt ígérte, hogy a
szükséges alapanyag-mennyiséget
majd időben le tudja szállítani.
Azon is gondolkodtam, hogy utólag a fűrészport is bevezessem
alapanyagként, viszont ahhoz egy
újabb aprítógép, illetve szárító is
szükséges lenne – fejtette ki.
Az értékesítés terén a fiatal vállalkozó elsősorban a helyi piacot
próbálja majd lefedni, hiszen Nyárádszeredában, de a Nyárádmentén
is elég sok a virágkertészet, a fóliasátor, és ezeknek a termelőknek
nehézséget jelent a tüzelőanyag beszerzése.
– A virágkertészetek rengeteget
költenek fára, egy nagyobb kertészet akár 3-400 méter fát is eltüzel
egy évben, ami óriási kiadást jelent. A brikett gazdaságosabb, az
ára mindenképpen töredéke a faanyag árának. A piackutatás egyértelműen arra utal, hogy a
Nyárádmentén lenne erre kereslet,
így az első években mindenképpen
a helyi piacot céloznám meg. A
szalmából készült brikettet
ugyanakkor olcsóbban tudnánk
biztosítani, mint például a fából
készült végterméket, mivel jutányosabb áron jutunk hozzá a
nyersanyaghoz – magyarázta Csizmadia Zsolt.
Számításai szerint, amennyiben
óránként 500 kg végterméket elő
tudnának állítani, a heti mennyiség
akár húsz tonnára is emelkedhetne,
és esetleg a nagyáruházakat is
megcélozhatná a termékével.

radt a pályafelújítással. Egyedül a
fővárost a Fekete-tenger partvidékével összekötő Bukarest-Konstanca pálya alkalmas az óránként
160 kilométeres sebességű közlekedésre.
A CFR Călători átlagsebessége
az óránként 50 kilométert sem éri
el, Bukaresttől a magyar határig
csaknem 13 óra alatt jut el a vonat.
Ez is az oka annak, hogy a nemzetközi vonatok kihasználtsága
alig 25-30 százalékos – vélte
Szentes József.
„Irigy vagyok a magyar állammal kötött, tíz évre szóló pályaműködtetési, illetve személyszállítási
közszolgáltatási szerződéseikre is:
a költségkiegészítés olyan stabilitást jelent a hosszú távú üzleti tervezésben, amire már nyugodtan
lehet építeni” – fogalmazott a CFR
Călători vezetője.
Irigylésre méltónak nevezte az
IC+ vagonok gyártásának elindítását is, ami a járműállomány
cseréjében hoz kiszámíthatóságot. „A magyar vasúttársaságnál
hosszú távon terveznek, okosan
gondolkodnak” – állapította
meg.
Emlékeztetett arra, hogy a CFR
Călători gyártási kapacitásait, járműjavító üzemeit többnyire elad-

ták vagy felszámolták, újak létrehozása pedig tízszer annyiba kerülne,
mint
amekkora
megtakarítást hozott az értékesítés
vagy a leépítés.
Elmondása szerint Aradon
remek vagongyár működik, de
2011 óta a román állam nem támogatja a CFR Călători járműbeszerzéseit, emiatt az tetemes adósságot
halmozott fel. Bár a vállalat az elmúlt három évet pozitív szaldóval
zárta, a megtermelt profitot mindaddig nem tudja visszaforgatni fejlesztésekre, amíg nem dolgozta le
1,8 milliárd lejes adósságát – mutatott rá.
Szentes József azt reméli:
előbb-utóbb Románia is növeli a
vasútnak juttatott állami és uniós
támogatásokat. Románia a közlekedésfejlesztési stratégiában előirányzott 49 milliárd euró
harmadát (17 milliárdot) szánná a
vasútra. Az európai átlag 50 százalék.
A CFR Călători részesedése a
romániai vasúti személyszállításban 85 százalékos. Az országban
négy vasúti magánvállalkozás
végez még személyszállítást, és további kettő készül belépni a piacra, egyikük az aradi vagongyár.
(MTI)

Új vállalkozás indítására
nyert 70 ezer eurós támogatást a Leader-program keretében
a
nyárádszeredai
Csizmadia Zsolt. A fiatal vállalkozó a térségben viszonylag
egyedinek számító ötlettel
rukkolt elő, alternatív tüzelőanyagot, szalmából brikettet
fog előállítani.

Menyhárt Borbála

Jó látni, hogy vidéken is akadnak ambíciós fiatalok, akiknek van
bátorságuk itthon belevágni vállalkozásba, vállalják a kockázatot, és
mernek élni a lehetőséggel, hogy
kiaknázzák a pályázati források
nyújtotta esélyeket. A nyárádszeredai fiatalember számára nem idegen a pályázatok világa, hiszen
évek óta ezen a területen dolgozik.
Mint mondta, az ötlet onnan jött,
hogy barátokkal, ismerősökkel
való beszélgetések során sokszor
szóba került, mennyire nehezen
lehet tüzelőanyagot találni Nyárádszeredában, a Nyárádmentén, általános probléma a tüzelőanyag
hiánya.
– Online felületeken láttam,
hogy az ország különböző pontjain
milyen sikeresen működnek a brikettkészítésre szakosodott üzemek,
innen jött az ötlet, hogy jó lenne
egyet létesíteni itt Szeredában is. A
Nyárádmentén nemigen van ilyen
jellegű vállalkozás, viszont Erdélyben, valamint az ország különböző
részeiben már több működik. Azt a
lehetőséget, hogy faanyagból állítsak elő brikettet, azonnal kizártam,
mert nagyon nehezen lehet a környéken faanyagot beszerezni, ezért
szalmából szeretném gyártani. Pályázatírással és pályázatmenedzseléssel foglalkozom már négy éve,
ezért nem volt idegen számomra ez
a terület, és a többi kiíráshoz viszonyítva a Leader-program egyedi lehetőségnek tűnt. A kiírás új
vállalkozások indítását célozta, és

A vasútnak juttatott támogatások
emelését szorgalmazza
a vasúti személyszállító cég vezetője

A vasútnak juttatott állami
és uniós támogatások növelését tartja szükségesnek
egyebek között a román államvasutak személyszállítási
vállalata, a CFR Călători vezérigazgatója a Vasutas magazinnak adott interjújában,
amelyben jó példaként tekint a magyar vasúti személyszállítási rendszerre.

Szentes József székelyföldi
származású mérnök, aki 2014 óta
vezeti a 13 ezer alkalmazottat foglalkoztató CFR Călători-t, a lapnak
elmondta: a cég több mint 2200
vagonra rúgó, de elöregedett járműparkjából alig 870-et közlekedtetnek,
feleannyit,
mint
amennyivel a MÁV-START tesz
eleget közszolgáltatási szerződésének.
Megjegyezte: a magyar vállalat
nagyobb állami támogatásban is
részesül, hiszen járatai évente 80
millió vonatkilométert összesítenek, míg a CFR Călători szerelvényei évente csak 53 millió
kilométert futnak.
Elmondása szerint a CFR több
mint 400 kocsija óránként akár
200 kilométeres sebességgel is
közlekedhetne, de Románia lema-
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500 éves a reformáció

Diakóniai munka a Maros megyei református egyház keretében

A diakóniai munka mint missziós karitatív
tevékenység megalakulásától fogva része a
református egyháznak. Magába foglalja a
gyengék, elesettek, rászorulók, a Bethesdatónál kiáltók vagy csendesen várakozók megsegítését, felkarolását. A Maros megyei
református gyülekezetek nagy részében felvállaltan, deklaráltan folyik ilyen karitatív tevékenység. Akadnak olyan gyülekezetek is,
amelyek intézményesítették ezt a szolgálatot:
diakónust vagy medikális asszisztenst alkalmaztak, hogy gyülekezeti tagjaikon segítsenek, páran immár állami akkreditáció
keretébe szervezik meg segítő munkájukat,
bekapcsolódva az állami vagy önkormányzati
támogatás igénylésébe. Mindezek a próbálkozások dicséretesek, hasznosak és keresztyéni
magatartásra vallanak.
Az Erdélyi Református Egyházkerület kezdeményezésére és felügyelete alatt megalakult az egyházkerület jogilag külön bejegyzett
diakóniai szolgálata Diakónia Keresztyén
Alapítvány néven. Kissé hasonlatos a római
katolikus egyház által jelenleg több területet
lefedő Caritas szerveződéséhez. Teljes mértékben az EREK irányítása alatt van, de nem
zárja ki más nemzetiségű vagy vallású rászorulók megsegítését sem. Akár az irgalmas szamaritánus… A kolozsvári és sepsiszentgyörgyi fiókszervezetek megalakulása
után Maros megyében is bejegyzésre került (a
megye nagyságára való tekintettel) két fiókszervezet: a marosvásárhelyi és a szászrégeni.
Mindkét fiókszervezet a megye több településén képes és hajlandó munkapontokat
nyitni, ahol a helyi gyülekezet és az önkormányzat igényli. Az elmúlt időszakban fiókszervezetek kerültek bejegyzésre Brassóban,
Székelyudvarhelyen, Nagyváradon és a Szilágyságban is. A bővülésnek és együttműködésnek köszönhetően a Diakónia Keresztyén
Alapítvány tevékenységét felügyelő egyházi
nagykuratórium kiegészült Királyhágó-melléki egyházkerületi tagokkal.
A Diakónia Keresztyén Alapítvány Marosvásárhelyi Fiókszervezete 2005 decemberében került bejegyeztetésre, és 2006-tól kezdte
el érdemi munkáját elsősorban az otthoni
idősgondozás területén. Az első 100 idős gondozott a 10 marosvásárhelyi református gyülekezet, illetve a helyi unitárius és evangélikus
gyülekezet javaslatára került a látogatottak
listájára. Tevékenységünket két alkalmazottal
kezdtük, és medikális, szociomedikális, illetve szociális ellátást biztosítottunk erőnkhöz
mérten az idős rászorulóknak. Az idő múlásával egyre több igénylés érkezett Marosvásárhelyről és a megye különböző helységeiből.
Az igénylésekhez alkalmazkodva mi is növekedtünk. Jelenleg 520 állandó és havi
100
alkalmi
gondozottunk
van.
Munkamódszerünkké vált, hogy ott nyitunk
munkapontot, ahol a helyi egyház és önkor-

mányzat kifejezi együttműködési szándékát.
Mivel alkalmazottjainknak megfelelő bérezést kell biztosítanunk, valamint a gondozáshoz szükséges fogyóanyagokat, tisztítószereket, szolgálati autókat, az egyre bővülő
infrastruktúra fenntartásához székhelyet,
anyagi alapot, kénytelenek vagyunk az állam,
az önkormányzat és különböző pályáztató
szervezetek segítségét felhasználni. Tevékenységünk nem profit jellegű. A fenntartáshoz szükséges anyagi alapokat eddig állami,
önkormányzati, pályázati támogatásokból teremtettük meg. Mindehhez adódik a gondozottak látogatásonkénti jelképes hozzájárulása, újabban az érintett gyülekezetek évi
egyszeri felkérése a perselyes adomány célirányos gyűjtésére és adomá- nyozására a
gondozottak karácsonyi csomagjainak megvételére.
Jelenleg 10 Maros megyei munkaponton
végzünk szociomedikális gondozást 16 alkalmazottal és 25 önkéntessel. Önkénteseink
nagy része a Református Asszisztensképző Iskola hallgatója. Az ellátott helységek: Marosvásárhely, Nagysármás városok, valamint
Nagyernye, Marosszentanna, Backamadaras,
Mezőpanit, Mezőmadaras, Marossárpatak

községek, a Nagysármáshoz tartozó falvak, illetve Geges falu. Alkalmazottjaink között
idősgondozók, medikális asszisztensek, egy
szociális munkás és egy pszichológus van.
Szolgáltatásaink nagyvonalakban: vérnyomás- és vércukorszintmérés, injekciózás, vérvétel, sebellátás, kötözés, fülmosás,
vizeletkatéter-csere, mobilizálás, alapgondozás (mosdatás, fürdetés, tisztába tevés), sétáltatás, besegítés a házi munkába, beszerzés,
egészségügyi és szociális tanácsadás és segítségnyújtás, lelkigondozás. Egy alkalmazott
átlagban 35-40 gondozottat látogat, lát el hetente egy-egy alkalommal, illetve a medikális
gondozottak esetében hetente többször. Ez a
gondozottszám elég magas, de anyagi határaink miatt nem alkalmazhatunk több gondozót egy-egy munkapontra. Fontos karitatív
tevékenységünknek számít a közvetítői szerep
szociális munkát felajánló, illetve rászorulók
között. Erre a tevékenységre társadalmi igény
mutatkozik, hiszen sok idős kerül olyan helyzetbe, hogy a hozzátartozók hiánya miatt
külső segítségre szorul.
Marosvásárhelyen, a helyi önkormányzattal együttműködve egy csomagos programunk is van, amelynek keretében 50
kisnyugdíjasnak biztosítunk havi egy
alkalommal élelmiszer- és tisztítószercsomagot, illetve 16
medikálisan gondozott idősnek egészségügyi
fogyóanyagokat az ellátáshoz. Ezt a 66-os listát, amelyet 2018-ra
70 ellátottra szeretnénk bővíteni, a 10
református gyülekezettel együttműködve
állítjuk össze. Számukra pótlistát is készítünk, és folyamatosan várjuk a rászorulók ajánlását a
gyülekezetektől.
Ugyancsak Marosvásárhelyen kizárólag medikális
gondozást is biztosítunk a személyzet
bíróképességének
függvényében idős
személyek számára,
ellenszolgáltatás fejében.
A megyeközpontban havi két alkalomFotó: Nagy Tibor (archív)

Ábrám Noémi ügyvezető igazgató

Együtt az életért
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Fotó: Nagy Tibor

mal nappali foglalkoztatót is szervezünk fennjáró gondozottjainknak a Pro Cristo et Ecclesia Egyesülettel együttműködve.
Évente kétszer-háromszor szórakoztató
műsorra hívjuk idős „családtagjainkat”, amikor sikerül kiszabadítani magányukból, és a
közösség bűvkörébe vonni azokat is, akik úgy
gondolják, hogy már senkinek nincs szükségük rájuk. Ezeket az ünnepségeket általában
az idősek világnapján, húsvét, karácsony környékén szervezzük. Ilyenkor az egyházak, önkormányzatok, hozzátartozók, de elsősorban
a munkatársak segítségével szállítjuk be gondozottjainkat munkapontjainkról.
Otthoni idős- és beteggondozói tevékenységünk mellett más segítő tevékenységben is
próbálgatjuk szárnyainkat. Éveken keresztül
a MOGYE önkéntes diákjaival és tanáraival
közösen tartottunk egészségvédelmi előadásokat a megye, de más megye területén is iskolákban, önképzőkörökön, nőszövetségi
találkozókon. Idéntől két alkalmazottunk jártasságának köszönhetően drogprevenciós előadásokat is szervezünk elsősorban fiatalok
számára.
Jelen vagyunk a munkapontok falunapjain
(igény szerint), amikor vérnyomás- és vércukorszintet mérünk. Ezt a tevékenységet rendszeresítettük az évente megszervezett bonyhai
nőszövetségi találkozón, illetve az októberi
szovátai lelkészértekezleten is.
Legfőbb erősségünknek a hitet, a segítő
szándékot és a családias hangulatot tartjuk.
Alkalmazottjaink állták a sarat akkor is, amikor több esetben is megvonták az állami szubvenciót. Kisebb bérért dolgoznak, mint a
közigazgatásban dolgozók, ugyanakkor erős
a hivatástudatuk, és otthonosan érzik magukat
a diakónia nagy családjában. Szándékunk szerint ebbe a családba szeretnénk bevonni minden gondozottat, támogató gyülekezetet,
önkormányzatot, támogatót.
A jövőbe tekintően szeretnénk javítani a
gyülekezetekkel való együttműködést a gyülekezeti tagok életszínvonalának emelése
érdekében. A megyei és helyi önkormányzatokkal partnerségi viszonyt szeretnénk fenntartani, illetve szándékunkban áll a
vállalkozói réteget megszólítani áldásos tevékenységünk anyagi támogatása érdekében.
Valljuk, hogy egy közösségnek gondoskodnia kell rászoruló tagjairól. Egyház, önkormányzat, politikum, civil szféra közösen
kell vállalja a munkát az idősek, elesettek
felkarolása, gyógyítása, életük méltóbbá tétele érdekében. Végezzük el ezért mindanynyian a teendőnket, hogy életet adjunk a
napnak!
Az oldalt szerkeszti:
Ötvös József ny. lelkipásztor
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A Munkatörvénykönyv új szabályozásai
és alkalmazásuk

Az internet az új hadszíntér?

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Internet-adatvédelmi rendelet (GDPR) (II. rész)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Jelen témánk előző részében kis
kitérővel, hivatkozva nemzetközi,
de ugyanakkor mindennapos jelenségekre is, megpróbáltuk bemutatni, hogy mennyire fontos az
interneten a személyes adatok és
információk védelme, ezek szabályozott kezelése és körforgalma, hiszen
illetéktelen,
vagy
rosszhiszemű, vagy egyszerűen
csak a profitszerzés által hajtott
személyek kezébe kerülve ezeket
olyan célokra lehet felhasználni,
amelyeknek igen komoly következményei vannak.
Amint azt már többször is hangsúlyoztuk, az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (General Data
Protection Regulation, GDPR)
2018 májusában lép életbe, egységesíti az uniós tagállamok adatkezelési jogszabályait, és amint az az
uniós normákkal kapcsolatosan
köztudott – vagy legalábbis az kellene legyen –, minden esetben elsőbbséget élvez az uniós
tagállamok nemzeti, vagyis belső
jogszabályaival szemben.
Az új rendelkezés elsődleges
célja, hogy a magánszemélyeknek
nagyobb hozzáférést és jogokat
biztosít adataik kezelésével kapcsolatban, ugyanakkor, azért, hogy
ezen jogokat az érintett személyek
megfelelően és hatékonyan tudják
gyakorolni, a fenti jogok megerősítésével egy időben a rendelet növeli és szigorítja a cégek ez irányú
kötelezettségeit. Ugyanakkor a cégeknek az adatvédelmi kötelezettségeivel kapcsolatos mulasztásait
drasztikus mértékű pénzbüntetésekkel szankcionálja.
A rendelet nem véletlenül csak
egy felkészülési periódus után lép
életbe, ugyanis a jogszabály személyi és tárgyi köre – akiket kötelez, valamint amely adatokra
vonatkozik – nagyon kiterjedt: a
jogszabály által előírt kötelezettségek vonatkoznak minden adatot
kezelő vállalkozásra, függetlenül
attól, hogy ezek nagy-, közepes,
kis- vagy családi vállalkozások.
A rendelet nemcsak a digitálisan
tárolt személyes adatokra vonatkozik, hanem a papíralapúakra is,
amennyiben azok valamilyen nyilvántartási rendszer részét képezik
vagy fogják képezni.

A rendelet világosan szabályozza a magánszemélyek azon
jogát, hogy egyértelmű és teljes információt kapjanak arról, hogy személyes adataikat milyen célból és
milyen módon használják, valamint
dolgozzák fel. Ugyanakkor egyértelműen megfogalmazza a magánszemélyek „elfelejtésének” jogát,
vagyis azt a jogot, hogy kérésre a
kérvényező személyre vonatkozó
összes személyes információt töröljék és többé ne használják fel.
Egy másik jog, amelyet a rendelet világosan szabályoz, az az adatok portabilitásának, átvihetőségének joga, amelynek értelmében
az érintett személy személyes adatait egyik adatkezelőtől átviheti egy
másikhoz, amennyiben úgy látja,
hogy adatainak kezelése ez utóbbinál biztonságosabb körülmények
között fog történni.
Nagyon fontos a rendelet azon
része, amely a kiskorúak személyes
adatainak védelmére fektet hangsúlyt, főleg az online környezetben, hiszen ebben a médiumban a
szülői kontroll sokkal nehezebben
megvalósítható, aminek következtében ez a célcsoport fokozottabban ki van téve az internet
veszélyeinek (pl. mindenféle, akár
szexuális zaklatásnak vagy nemkívánt tartalmú oldalakhoz való hozzáférés).
A rendelet előírásai kötelező érvényűek minden adatkezelő társaságra, függetlenül attól, hogy hol
van a székhelyük, feltéve, hogy európai uniós állampolgárok személyes adatainak kezelését végzik.
Az adatkezelési rendelkezések
egyértelműek és egységesek az Európai Unió egész területén.
Konkrét előírás, hogy az adatkezelő rendszerek és internetes szolgáltatók a személyes adatok
elvesztését annak megtörténtétől 72
órán belül jelezniük kell. Attól függően, hogy milyen jelentőségű az
adatvesztés, a kiróható büntetés az
internetes rendszer vagy biztosítótársaság üzleti forgalmának akár
4%-át is érintheti.
Itt fontos megemlíteni, hogy ez a
büntetés nemcsak arra a cégre vonatkozik, amely az illető személyes
adatot elvesztette, hanem az internetszolgáltató társaságot is sújthatja.
Amennyiben egy személy elhagy mint alkalmazott egy társaságot, az illető társaságnak az

alkalmazottra vonatkozó személyes
adatait maximum 3 éven belül törölnie kell.
Romániában a rendelet alkalmazását egy állami ügynökség fogja
felügyelni: a Személyes Adatok
Kezelését Felügyelő Nemzeti
Ügynökség – Autoritatea Naţională
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(ANSPDCP).
A következő konkrét előírásokat
tartalmazza a rendelet: azon személyek nevének álnevesítése
és titkosítása-kódolása, akikről
személyes adatokat tárolnak, adatvesztés esetén biztosítva legyen
valamilyen biztonsági megoldással
vagy mentéssel az adatokhoz való
méltányos, határidőn belüli hozzáférés. Ugyanakkor biztosítani kell
az illető adatok és az azokat kezelő
rendszerek titkosságát, épségét, valamint a kezelő nyilvántartó rendszer állandó működését. A
vállalatoknak ugyanakkor kötelessége egy olyan kiértékelő rendszer
kidolgozása, amelynek segítségével rendszeresen tesztelni és mérni
lehet az adatkezelő rendszerek
technikai és szervezési hatékonyságát.
Az érintett társaságoknak ezáltal
kötelessége lesz, hogy kérjék az
érintett magánszemélyek beleegyezését, elemezzék és rendszerezzék
a tárolt személyes adatokat, utólagosan újból leellenőrizzék és kérjék
az illető magánszemélyek beleegyezését az adatok feldolgozásába, világosan feltüntetve a
jogalapot, amelynek alapján tárolják a személyes adatokat, valamint
minden társaság köteles kinevezni
egy adatvédelmi biztost.
A fenti rendelet népszerűsítése
egyelőre nem kellő mértékű, jelenleg nagyon sok társaság nem tud
erről a jövőbeni kötelezettségről,
amely helyzet megváltoztatása többek között azért is szükséges, mert
egyéb, ugyancsak fontos okok mellett a kiszabható pénzbüntetések
összege olyan mértékű, hogy az
akár tönkre is tehet egy vállalkozást.
A romániai piacon szerencsére
már megjelentek olyan társaságok,
amelyek a GDPR adatvédelmi rendelet által előírt kötelezettségek teljesítését biztosítják, habár, amint
azt megjegyeztük, a társaságok
nagy része sajnos még nem tekinti
időszerűnek ezt a kérdést.

Kötelező a sertéshús vizsgálata

A téli ünnepek közeledtével családi házakban élők számára a készülődéshez tartozik a
disznóvágás is. A Maros Megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság ügyvezető igazgatója, dr. Kincses Sándor
idén is a sertéshús kötelező vizsgálatára figyelmeztet.

Mivel a trichinellával fertőzött hús fogyasztása súlyos következményekkel jár, a háztáji gazdaságokban
nevelt vagy levágott sertés húsát kötelező módon meg
kell vizsgáltatni. A paraziták főleg a rekeszizomban
telepednek meg, ezért abból kell mintát vinni az állatorvosi laboratóriumokba. Amennyiben felmerül a
gyanú, hogy a hús fertőzött, a mintát az állat-egészségügyi igazgatósághoz küldik, ahol általában megerősítik a gyanút, a fertőzött húst pedig égetéssel
megsemmisítik. A gazda állami kárpótlásban részesül,
melynek összegét a piaci árnak megfelelően határozzák meg, ehhez azonban azonosítóval kell rendelkezzen és az országos nyilvántartásban kell szerepeljen

az állat. Az Állat-egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság összeállította azon magánrendelők
jegyzékét, ahol elvégzik a trichinellózis-vizsgálatot.
Ezek a következők:
Marosvásárhelyen Kiss Barna állatorvosi rendelője, Földműves utca 6. szám, telefon: 0722-854207; az R&R Kft., 1989. December 22. utca 53.
szám, bl. B/4 telefon: 0733-054-5110, 0265/218029; a PETVET Kft., Ariesului/Aranyos utca 19A
szám, 0743-122-422, 0265/212-062; a PANTHERA
MED Kft., Oneşti tér, 0740-157-835; Borka Levente
állatorvosi rendelője, Săvineşti utca 34. szám, 0744509-254; a marosszentkirályi ALFAVET Kft., Fő út
176. szám, 0744-252-977, 0265316773; a marosszentgyörgyi PUSKIVET Kft., Sportolók utca 2B
szám, 2-es lakrész, 0742-282-535; a jeddi Luca Daniel állatorvosi rendelője, Fő út 22. szám, 0744-763342; a marosszentannai David Călin állatorvosi
rendelője, Pásztorok utca 242B szám, 0745-601-324.
(szer)

Rendkívüli munkaidő
és távmunka

A jelenléti napló vezetésének
fokozottabb ellenőrzése, a
törvényes szigorítások és a
területi munkaügyi felügyelőségek közleményei kapcsán
felvetődött azon alkalmazotti
kategóriák helyzete, amelyek
foglalkoztatottsága a munkavégzésük jellegéből adódóan
nincs helyhez és időhöz
kötve. Kérdéseinkkel a Munkaügyi és Szociális Védelmi
Minisztériumhoz és a helyi
felügyelőséghez fordultunk.

Szer Pálosy Piroska

A Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium válasza értelmében a munkaórák számának
nyilvántartása a munkáltató kötelessége, ezt a 2003. évi 53-as számú
törvény szabályozta, amit a 2017.
évi 53-as sürgősségi kormányrendelettel módosítottak. A törvény
119-es cikkelyének előírásai értelmében a munkáltatónak kötelessége minden egyes alkalmazott
által ledolgozott órát nyilvántartásba venni, a jelenléti naplóban
megjelölve a munkaidő kezdetét és
befejezését, és azt bármikor a munkaügyi felügyelők rendelkezésére
bocsátani.
A törvényhozó a munkáltatóra
bízta, hogy papír vagy elektronikus
formában tartja nyilván a munkaprogram kezdetét és végét, de azt a
belső rendszabályzatba bele kell
foglalni. Az összesítő jelenléti nyilvántartás alapját az alkalmazottak
munkahelyén lévő nyilvántartási
dokumentumok képezik.
Rugalmas munkaprogram
Az olyan specifikus tevékenységek, amelyek elvégzéséhez az alkalmazott jelenléte nincs meghatározott
időintervallumhoz kötve, az alkalmazott beleegyezésével vagy annak
kérésére a munkáltató személyre
szabott munkaprogramot határozhat
meg a 2003. évi 53-as számú törvény 118-as cikkelye értelmében. A
személyre szabott munkaprogramok révén lehetőség nyílik rugalmas munkaidő-szervezésekre. A
napi munkaprogram két részre osztható: egy fix időszak, amikor a személyzet a munkahelyén tartózkodik
és egy változó periódus, amikor az
alkalmazott megválaszthatja az érkezés és távozás időpontját, a naponta ledolgozandó összmunkaidő
betartásával. A személyre szabott
munkaprogram az említett törvény
112-es és 114-es cikkelyeinek betartásával alkalmazható.
Az olyan jellegű tevékenységek
esetében, ahol az alkalmazott jelenléte a munkahelyén nem kötelező
jellegű és otthonában is végezheti
munkahelyi tevékenységét, a munkaprogramját maga határozza meg,
a munkáltatónak azonban jogában
áll ellenőrizni a tevékenységét az

egyéni munkaszerződésben leszögezett feltételek szerint.
A minisztériumi válasz szerint a
kormány elfogadta a távmunka szabályozására vonatkozó törvényt,
amely parlamenti elfogadásra vár.
Ez a munkahelyen kívüli tevékenységet helyezi törvényes keretek
közé, amelyet nem a munkáltató
szervez meg, hanem az információs
technológia alkalmazásával – internet, okostelefon stb. – végezhet az
alkalmazott.
Rendkívüli munkaidő – túlóra
Vannak esetek, amikor egy szolgáltatónak fix munkaprogramja
van – például egy autószerelő műhely –, és a munkaidő lejártával érkezik egy új ügyfél, akinek járművét
sürgősen meg kell javítani. Kiszolgálása a munkaidő túllépésével
járna, ami elvileg bírságot vonhat
maga után. Miként járhat el a munkáltató úgy, hogy a törvényességet
is betartsa? – kérdeztük.
A minisztériumi válasz értelmében ilyen esetekre is van megoldás.
A teljes munkaidővel foglalkoztatott alkalmazott ugyanis túlórázhat.
A Munkatörvénykönyv 120–124.
cikkelye értelmében a pluszórákat
60 naptári napon belül fizetett szabadnapokként vagy óraként kivehetik, illetve a következő hónapban ki
kell fizetni a túlórákat. Amennyiben
a fizetett túlórás javadalmazás nem
lehetséges, a pluszmunkát a fizetéshez csatolt pótlékkal lehet kifizetni,
amely a ledolgozott pluszórák öszszegével egyenértékű, és amely
nem lehet kevesebb, mint az alapfizetés 75%-a.
Ellenben, ha az alkalmazott
egyéni munkaszerződésében részmunkaidő szerepel, a Munkatörvénykönyv 105. cikkelye 1-es
bekezdésének c betűje értelmében
tilos pluszórákat vállalni, kivételt
képeznek a rendkívüli beavatkozások vagy olyan sürgős munkálatok,
amelyek baleset-megelőzés érdekében szükségesek vagy egy esetleges
baleset nyomának az elhárítása végett elkerülhetetlenek.
A Maros Megyei Munkaügyi
Felügyelőségtől is tájékozódtunk, a
válaszuk szerint a 2003. évi 53-as
sz. újraközölt törvény 113-as cikkelye szerint egyheti munkaidőt
egyenletesen kell elosztani, az öt
munkanap nyolcórás munkaprogramot és két pihenőnapot kell tartalmazzon. A munkavégzés jellegétől
vagy az egységtől függően a munkaidőt egyenetlen időszakokra is fel
lehet osztani, de a heti 40 órás munkaidőt be kell tartani. Az egyenetlen
munkaprogramot, illetve a sűrített
munkahét konkrét fogalmát a munkáltatónak kötelessége a kollektív
munkaszerződésben
rögzíteni,
annak hiányában pedig az egység
működési szabályzatában (regulament intern).
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Bálint Zsombor

Legyőzték a második helyezettet

A Marosvásárhelyi ASA női labdarúgócsapata magabiztos játékkal
felülmúlta a tabella második helyén
álló Temesvári CFR-t, amely eddig
csak a Kolozsvári Olimpiától kapott
ki, összes többi ellenfelét felülmúlta. Noha ezen a mérkőzésen is
csupán 12 játékosra számíthatott
Székes Károly vezetőedző, a lányok mindenképpen bizonyítani
akarták, hogy Temesvár gyakorlatilag bitorolja a nekik kijáró ezüstérmes pozíciót, és csak az őket sújtó
nehézségek következtében kerülhettek oda.
Bár az ősszel alig tudott összeszedni egy csapatra való játékost, az
ASA egyre jobban belelendül az
idény vége felé. A múlt héten például Craiovával játszott idegenben,
és úgy harcolt ki 1-1-es döntetlent
(Gorea góljával), hogy csupán 9 játékossal tudott pályára lépni, ráadásul három alapember hiányzott.
Mădălina Boroş a női ifi teremfociválogatottal Spanyolországban tartózkodott, nővére, Alina eltiltás
miatt nem játszhatott, Roca pedig
sérült volt.
Mindhárman visszatértek a Temesvári CFR elleni meccsre, és ez
meg is látszott a teljesítményen.
Valljuk be, az ASA-t az is segítette,
hogy a CFR nem állt be védekezni,
hiszen a győzelem gondolatával érkezett, így a gyors ellentámadások
rendszeresen helyzeteket eredményeztek a vendégek kapuja előtt. Az
első gólt a 11. percben szerezte a
szemfüles Roca, aki kihasználta,
hogy a kimozduló kapus felszabadítása hozzá került, és 35 méterről
átemelte rajta. Néhány perccel később Golea kapta üresen a tizenegyes tájékán, és elgurította a
hálóőr mellett.
Temesvár megpróbált rohamozni, de a védelem rendre semlegesítette a támadásaikat, szükség
esetén pedig Rusz Orsolya is helyén
volt a kapuban.
A második félidő elején Alina
Boroş 25 méterről csavarva helyezett a jobb felsőbe, majd Golea egy
kapus által kiütött labdát küldött a
hálóba. Bár az ASA csatárai még

Marosvásárhelyi helyzet a temesvári kapu előtt.

néhány jó lehetőséget kihagytak, a
CFR a 70. percben szépített, miután
egy szabadrúgást követően nem tudott felszabadítani a védelem.
Az utolsó húsz perc temesvári rohamokat hozott, de igazán nem került veszélybe Rusz kapuja.
Az idény utolsó bajnoki mérkőzését Székelyudvarhelyen játssza
jövő vasárnap a csapat, majd egy

Vb-pótselejtezők: Olaszország
hatvan év után nem jutott ki

Fotó: Nagy Tibor

kupameccs is műsoron van, a 2.
ligás marosvásárhelyi Ladies ellen.
Ezeket a meccseket még biztosan
lejátsszák, ám a tavaszi folytatás
kapcsán nagyon nagy a bizonytalanság, ha nem kerül pénz a megmentéshez, lehet, hogy a klubbal
együtt megszűnik az egyszeres bajnok, kétszeres kupagyőztes és hatszoros ezüstérmes női csapat is.

Hatvan év után az olasz labdarúgó-válogatott nélkül rendezik
meg jövőre a világbajnokságot,
ugyanis hétfőn a milánói visszavágón nem tudta ledolgozni egygólos
hátrányát a svéd csapattal szemben.
A Squadra Azzurra harmadszor
hiányzik majd a tornáról: 1930-ban
nem indult, az 1958-as svédországi
vb-re pedig szintén nem jutott ki. A
skandináv ország képviselői viszont 2006 után térnek vissza a futballvilág legnagyobb rendezvényére, amelyen 12. alkalommal
szerepelhetnek majd.
Az első félidő ugyanolyan feszült hangulatban telt, mint amilyen
a solnai első összecsapás volt. Több
vitatott jelenet is volt a találkozón,
az olaszok egy buktatás utáni, míg

a svédek két kezezés utáni 11-est
kértek számon a spanyol játékvezetőn. A 20. perctől hatalmas mezőnyfölényben futballozott a
négyszeres világbajnok olasz csapat, de a befejezések rendre pontatlanok voltak.
A folytatásra annyit változott a
játék képe, hogy mivel a hazaiak
egyre jobban kinyíltak, a vendégek előtt is komoly lehetőségek
adódtak gyors ellentámadások
végén. Az olaszok hiába egykapuztak a meccs nagy részében,
gólt nem tudtak szerezni, így 1-0s összesítéssel alulmaradtak a párharcban.
Az olasz labdarúgó-szövetség
ma válságülésen vitatja meg a kialakult helyzetet.

Jegyzőkönyv
Női labdarúgó 1. liga, 8. forduló: Marosvásárhelyi ASA – Temesvári CFR 4-1 (2-0)
Marosvásárhely, Sziget utcai műgyepes pálya, 50 néző. Vezette:
Octavian Ciucanu (Brassó) – Gabriel Boncz (Fogaras), Viorel Pânzaru (Brassó).
ASA: Rusz – Vâga, A. Boroş (63. Adorjáni), Mera, Gorea, Barabási, Roca, Meleacă, M. Boroş, Golea, Năznean.
Az ASA gólszerzői: Roca (11.), Golea (19., 67.), A. Boroş (50.).
Eredményjelző
A női labdarúgó 1. liga 8. fordulójában a következő eredmények
születtek: CSS Târgovişte – Székelyudvarhelyi Vasas Femina 1-1,
Marosvásárhelyi ASA – Temesvári CFR 4-1, Universitatea Alexandria – Real Craiova 7-0, Kisbecskereki Fortuna – Bukaresti
Fair Play 4-6, Borgóprundi Heniu – Kolozsvári Olimpia 0-6.
1. Kolozsvár
2. Temesvár
3. ASA
4. Alexandria
5. Bukarest
6. Székelyudv.
7. Târgovişte
8. Borgóprund
9. Craiova
10. Kisbecskerek
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Kikapott és visszalépett
a világelső Nadal a tenisz-vb-n

A világelső spanyol Rafael
Nadal vereséggel kezdte a férfiteniszezők londoni világbajnokságát:
a hétfői játéknapon nagy csatában,
három játszmában kikapott a belga
David Goffintől.
Az első játszmában a jövő hét
végén a Davis-kupa döntőjében is
érdekelt Goffin játszott magabiztosabban, sokkal jobban adogatott, ő
volt a kezdeményezőbb. A belga
6:5-nél szerválhatott az első
játszma megnyeréséért, és bár a világelső egyenlített, a rövidítés Goffiné lett.
A második szettben is a hetedik
kiemelt belga irányított, Nadal –
akinek vb-indulása sokáig kérdéses
volt térdsérülése miatt – messze elmaradt legjobb játékától. Goffin
5:4-nél a mérkőzés megnyeréséért
szervált sikertelenül, később pedig
fogadóként volt négy mérkőzéslabdája is, kihasználni azonban egyiket sem tudta. A világelső a
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rövidítésben már nem hibázott, így
közel két óra játék után következett
a döntő játszma.
A harmadik felvonás elején
Goffin kétszer is elvette ellenfele
adogatását, így már 4:1-re is vezetett. Dupla brékelőnyéből egyet
megtartott a mérkőzés végéig,
amelynek köszönhetően 2 óra 41
perc alatt – pályafutása során először – legyőzte az aktuális világelsőt.
Rafael Nadal később bejelentette, hogy térdsérülés miatt visszalépett a további küzdelmektől a

36-4
23-15
16-13
20-8
27-26
16-8
12-15
9-16
5-22
7-44

24
15
12
11
11
9
9
8
4
1

londoni világbajnokságon. Mint
mondta, pályafutása során annyiszor kellett már kihagynia ezt a viadalt, hogy most nem akart távol
maradni, azonban a mérkőzésen
már érezte, nem áll készen a tornára.
A 16-szoros Grand Slam-tornagyőztes Nadal trófeagyűjteményéből így továbbra is
hiányozni fog a vb-cím. A 31
éves mallorcai teniszező helyét
honfitársa, Pablo Carreno Busta
veszi át a Pete Sampras-csoportban.

Eredményjelző
A tenisz-ATP-vb 1. fordulójának eredményei:
* Pete Sampras-csoport: David Goffin (belga, ATP-7.) – Rafael
Nadal (spanyol, 1.) 7:6 (7-5), 6:7 (4-7), 6:4, Dominic Thiem (osztrák,
4.) – Grigor Dimitrov (bolgár, 6.) 3:6, 7:5, 5:7
* Boris Becker-csoport: Alexander Zverev (német, 3.) – Marin
Cilic (horvát, 5.) 6:4, 3:6, 6:4, Roger Federer (svájci, 2.) – Jack Sock
(amerikai, 9.) 6:4, 7:6 (7-4).

Gianluigi Buffon nem érti, hogyan történhetett meg ez velük

Egyelőre nem mond le az olasz kapitány
Gian Piero Ventura egyelőre nem mondott le az olasz labdarúgóválogatott szövetségi kapitányi posztjáról, pedig csapata nem jutott
ki a jövő nyári, oroszországi világbajnokságra. „Nem mondok le,
mert nem beszéltem a szövetség elnökével. Értékelnünk kell a történteket, és majd meglátjuk…” – nyilatkozta Ventura, akit a keret
összetétele és a csapat taktikája miatt is rengetegen kritizáltak. A
69 éves edző hozzátette, úgy érzi, bocsánatot kell kérnie az olaszoktól az eredményért.
A szövetségi kapitány távozása ugyanakkor biztosnak tűnik,
mert szerződése állítólag tartalmaz egy olyan pontot, hogy menesztik, ha a válogatott nem jut ki a jövő évi tornára.
A kudarc miatt kérdésessé vált az olasz szövetség elnöke, Carlo
Tavecchio sorsa is. Az ország olimpiai bizottságának elnöke, Giovanni Malago a közelmúltban kijelentette, Tavecchiónak le kellene
mondania, ha a válogatott nem jut ki a vb-re.
Amikor a nemzeti csapat az előző, 2014-es világbajnokságon nem
jutott tovább a csoportkörből, Giancarlo Abete elnök és Cesare
Prandelli szövetségi kapitány is azonnal lemondott.
Buffonnal De Rossi és Barzagli is búcsúzik
Gianluigi Buffon után (aki már korábban jelezte visszavonulási
szándékát) az olasz keret „maradék” két 2006-os világbajnoka, Daniele De Rossi és Andrea Barzagli is lemondta a szereplést az olasz
labdarúgó-válogatottban.
A 34 éves De Rossi 13 év alatt 117 mérkőzésen viselte a címeres
mezt, ezzel a negyedik az örökrangsorban, míg a 36 esztendős Barzagli 73 alkalommal volt válogatott.
Könnyen elképzelhető, hogy a hétfői kudarc után a gárda legjobb
védője, Giorgio Chiellini is hamarosan hasonló döntésre jut, azonban a Juventus klasszisa egyelőre „nyitva hagyta az ajtót”.
Eredményjelző
Labdarúgó európai vb-pótselejtező, visszavágók:
* Olaszország – Svédország 0-0
Továbbjutott: Svédország 1-0-s összesítéssel
* Görögország – Horvátország 0-0
Továbbjutott: Horvátország 4-1-es összesítéssel.
* Svájc – Észak-Írország 0-0
Tj.: Svájc 1-0-s összesítéssel.
Tegnap, lapzárta után játszották: Írország – Dánia.
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Könyvtrilógia a Nagy Háborúról

A trianoni döntés következményei

A Nagy Háború 100. évfordulóján
mind Romániában, mind Magyarországon még mindig kényes témának
számít az első világháború, hiszen
ennek következményei ma is vitát
váltanak ki a két ország történészei
között, mi több, az évszázados távlatból se látszik, hogy valamiféle konszenzus születne ezen a téren.
Mindezek ellenére Koszta István – nem
történészként – újságíróként, bölcsészként, szociológusként felvállalta,
hogy belenyúl a darázsfészekbe, és
egy trilógiát ír az akkori eseményekről. A legutóbbi kötetben, amely az
idei vásárhelyi könyvvásár idejére készült el, a szerző elkíséri az erdélyi seregeket a harctérre úgy, hogy közben
folyamatosan visszanéz az itthon maradottakra és az erdélyiek életét alakító változásokra. A kötet címe is ezt
sugallja: Erdély a Nagy Háborúban
1914–1916.

Vajda György
– Miért vállalta Koszta István, hogy ilyen
kényes témákhoz nyúl?
– Mert nem találtam értelmezhető választ
azokra az eseményekre, amelyek a családomat, szülőföldemet, Erdélyt megfosztották fél
évezredes önálló életének természetes lehetőségeitől és örömétől.
– Miről szól az utolsó kötet?
– A jó válasz a kérdésre, hogy miről nem
szól. Nos, könyvemnek nem tárgya a világháború első 24 hónapjának hadműveletei, kitérek azonban, helyenként részletesebben is,
azoknak a harcszíntéri helyzeteknek és történéseknek a leírására, amelyeknek meghatározó, pontosabban általam meghatározónak
vélt következményei voltak Erdélyben.
Akkor és később. Ilyen volt, Berzeviczy Albertet, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét idézve, az 1914. szeptember 11-én
elrendelt „dicsőséges visszavonulásunk”
mindenhol, és hogy eközben – október közepére, végére, decemberre – elfogytunk. NyoA hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓK: 3-4 kg közötti kacsák (10
lej/kg), valamint 8-11 kg közötti
pulykák (9 lej/kg). Érdeklődni 8-16
óra között a 0265/331-016 és a
0730-713-205-ös telefonszámon.
(60570)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742866-258. (5068)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744159-621. (5068)

ELADÓ
(4822)

ELADÓ
(4821)

tűzifa.

Tel.

0747-563-062.

tűzifa.

Tel.

0740-876-058.

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(4926)

ELADÓ tűzifa – 150 lej/méter. Tel. 0755524-085. (5098)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Nagy Zoltán névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (5089)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat,
termopán PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (4942)

munkban a kozák–orosz portyák szeptember
végén már Sáros, Zemplén, Ung és Máramaros vármegyékben rekviráltak, október elején
meg ideig-óráig bevonultak Máramarosszigetre, megfordultak a Visó völgyében, ami
már Erdély határa. A Visó-völgyi portya
Beszterce futását váltotta ki, és a tájékozottabbak útra csomagoltak Kolozsváron. Arról
szól a könyv, hogy mi történt közben, hogy
két év háborúja után csomagolni kényszerültek eleink Erdély keleti és déli megyéiben is.
– Milyen forrásanyagok alapján állt össze
az új kötet anyaga?
– Veszprémben, 2008-ban, a helyi levéltár
rendezvényén találkoztam először Csóti
Csaba kaposvári levéltárossal, akit a Székelyföld csíkszeredai folyóiratban is megjelent –
megítélésem szerint rendkívül lényeges – néhány írásából már ismertem. Be kell vallanom, hogy akkori beszélgetéseink és az
erdélyi menekültek témájában készült tanulmányai – amiket kollegiális készséggel el is
küldött nekem később – volt az egyik ösztönzője annak, hogy Huszárélet címmel abban

az évben megjelent nagy monográfiám kutatásait továbbgondolva, Erdély háborújának
megírásához kezdjek. A memoár és történeti
irodalom, valamint a publicisztika tárgyban
született írásaimnak kontextuális elemzése
nem lehet feladata jelen közleménynek. Az
egykori események távolságtartóbb értékelésével és feldolgozásával azonban óhatatlanul
felmerül a kérdés, hogy minek köszönhető a
székelyföldi háború témáját érintő nagyszámú, gyakran kimondottan historizáló jellegű munka? Miért van az, hogy Betegh
Miklós visszaemlékezését leszámítva az osztrák–magyar haderő és a civil lakosság közötti
éles konfliktusról gyakorlatilag egyik szerző
sem tesz említést? Pusztán a „hősi múlt”
iránti igény vagy a magyar nemzeti mítoszokban kitüntetett szerepet betöltő Erdéllyel
kapcsolatos érzelmi megközelítés zavarta/zavarja a források alapján történő higgadt mérlegelést? Miért van, hogy a partiumi vagy a
szórványmagyarsággal kapcsolatban a két
háború között alig látott napvilágot valami?
Miért alakult úgy, hogy az 1990 után született, a magyar–román kapcsolatokat (is) vizsgáló történeti publikációk egy része „vitairat”
jellegű, holott ez nem vagy kevésbé jellemző
a többi utódállammal kapcsolatos történeti
kérdéseket tárgyaló magyar munkákra? Ezek
az igazi kérdések!
– Tudunk-e ma tényszerűen szembesülni az
akkori eseményekkel?
– Lehet, hogy a Székelyföld néven emlegetett romániai magyar enkláve léte a XX.
században éppúgy elfogadhatatlan volt a magyar közvélemény és a véleményformálók
egy része számára, mint az azt megelőző évtizedekben a románoknak a Kárpátok általi
»kettészakítottsága«? Ha igen, akkor az 1916.
évi székelyföldi háború és menekülthullám
elemző feltárása, az események forrásainak
erős kritikai szemlélete, illetve a korábban
erről született történeti munkák értékelése és
értelmezése igencsak indokoltnak tűnik. Csak
kellő türelem kell a források összevetéséből
kibontakozó képpel való higgadt szembenézéshez. Sok történés részleteinek kell tehát
utánanéznie az érdeklődőnek ahhoz, hogy valahogy új rendbe rakja a „dicsőséges visszavonulásunkkal”
kezdődő,
alaposan
összekuszált történések eredőit, és nyilvánvalóan a következményeit. Erdély védelmé-

Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy 2017. november 27-én 12 órai
kezdettel a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén – I.
emelet, 45-ös terem – kerül sor a Kiss Domokos névre szóló övezeti
városrendezési terv nyilvános vitájára a területfelosztást illetően,
lakóházak építésére. Cím: Marosvásárhely, Szotyori József utca.
A hirdetés napjától számítva tíz napig lehet benyújtani az
észrevételeiket.(5096)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4958)

SZOBA- és lépcsőházfestést vállalok.
Tel. 0746-854-850. (5062)

ELHALÁLOZÁS

Megrendülten, fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó testvér,
feleség, anya, sógornő, nagynéni, rokon és jó barát,
KISS ELEK ZOLTÁNNÉ
szül. DAN GYÖNGYVÉR
50 éves korában november 10én hirtelen eltávozott közülünk
Alsózsolcán, Magyarországon.
A búcsúszertartás Marosvásárhelyen, a református temetőben
lesz a szülői sírnál pénteken,
november 17-én 15 órakor, egy
időben az alsózsolcai temetéssel. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (5083-I)
Mély fájdalommal tudatom,
hogy szeretett férjem,
ŞUŞ CORNELIU
a cukorgyár volt alkalmazottja
2017. november 13-án 73 éves
korában csendesen megpihent.
Temetése november 16-án 13
órakor lesz a kőtemplomi temetőben.
Gyászoló felesége, Anuţa.
(5100-I)

Fájdalomtól megtört szívvel,
Isten akaratába belenyugodva
tudatjuk, hogy a forrón szeretett férj, apa, nagyapa, testvér,
após, rokon, barát, a szentháromsági születésű
ÚJFALVI KÁROLY (Sanyi)
ernyei lakos,
a TCM volt víz-gáz szerelője
életének 73., házasságának 50.
évében türelemmel és méltósággal viselt súlyos betegség
után elhunyt. Drága halottunkat
2017. november 17-én, pénteken 13 órakor helyezzük örök
nyugalomra a remeteszegi sírkertben.
Részvétnyilvánítást november
15-én és 16-án, szerdán és csütörtökön 19 órakor fogadunk a
Vili Funerar Kft. ravatalozótermében. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (5091-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó édesanya, nagymama,
rokon, jó barát,
özv. SZABÓ ÉVA
született Ferencz
november 11-én eltávozott közülünk. Temetése november 17én, pénteken délután 1 órakor
lesz a marosszentgyörgyi temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (sz.-I)

nek vagy inkább védtelenségének történetét
is. Deklaratíve ugyan folyamatosan aggódott
értünk mindenki, de seregeink távollétében
katonai védtelenségünk nyilvánvaló volt. Aki
kényszeredett helyzetünkben segített, az a
maga érdekeit követte. Lényegében erről szól
ez a könyv, és erről olyanok mesélnek, akik
megélték, átélték az akkori történéseket, és
az ő szemszögükből talán ma egyre kevesebbet beszélünk. Ez újdonságnak számít a szakirodalomban is. Legalábbis beszélnünk kell
erről is.
– A könyv a 2014-ben megjelent A sors kereke a végzetre forog? kötet tulajdonképpeni
folytatása?
– Igen, szerves folytatása. Előző könyvem
ott fejeztem be, hogy a német hadüzenet belekényszerített bennünket szekundánsként,
de aktív részvétellel a világháborúba úgy,
hogy készületlenek voltunk a helyzetből fakadó, megosztott feladatra. Erőnk fölött vállalkoztunk, mint kiderült, még a falevelek
lehullása előtt. A megosztott itt azt jelenti,
hogy mellékhadszíntérként, hezitálva ugyan,
módosított menetrenddel vállaltuk is, meg
nem is a magunk háborúját Szerbia ellen,
vagy a Balkánon, ha tetszik, és ez alaposan
összekuszálta a keleti vagy orosz főhadszíntéren vállalt hadműveleti feladatainkat.
Az igen is, meg nem is helyzetből elkerülhetetlenül az következett, hogy a valóságos,
1914 augusztusában bekövetkezett erőarány
még jobban az orosz hadszíntér hátrányára
tolódott el, a két egymásra következő mozgósítás okozta felvonulási súrlódások következtében, aztán a haditerv-módosításból és legfelsőbb
beavatkozásból eredőleg. Ebben az elegánsan
fogalmazott mondatban legkevesebb öt olyan
titok van, ami kibontásra csábít.
– Mikor lesz a könyv marosvásárhelyi bemutatója, hol vásárolhatják meg majd az érdeklődők?
– A sors vagy a szerencse úgy hozta, hogy
a csütörtökön megnyíló marosvásárhelyi
könyvvásárra elkészült a kötet, és a szervezőktől lehetőséget kaptam a bemutatására.
Már a megnyitás napján, azaz november 16án, csütörtökön délután 2 órakor, a színházban rögtönzött Tamási teremben Nagy
Miklós Kund ajánlja az érdeklődők figyelmébe. Ott majd megvásárolható az első kötettel együtt.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva

tudatjuk mindazokkal, akik ismer-

ték és szerették, hogy a drága jó

testvér, nagynéni, rokon, barát és

szomszéd,

BIRÓ BERTA

életének 90. évében, rövid, de sú-

lyos szenvedés után 2017. november 12-én visszaadta lelkét a

Teremtőnek.

Drága halottunk földi maradvá-

nyait 2017. november 17-én, pénteken 14 órakor helyezzük

örök nyugalomra a marosvásárhelyi római katolikus temető

felső ravatalozójából.

Nyugalmad legyen csendes, emléked áldott!

A gyászoló család. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, nagyapa,
após, unokatestvér, rokon, jó
szomszéd és barát, a szabédi
születésű
SZ. NAGY ELEK
a vegyi kombinát volt termós
alkalmazottja
életének 87. évében, 62 évi boldog házasság után csendesen
megpihent. Temetése 2017. november 16-án de. 11 órakor lesz
az új kórház mögötti temetőben, unitárius szertartás szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle bánatos családja.
(5109-I)

Fájó szívvel búcsúzunk
„APÁTÓL”.
Nyugodjon békében!
Az Adorjáni család. (5109-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának munkaközössége őszinte részvétét fejezi
ki dr. Vajda András adjunktusnak ÉDESAPJA elvesztése
miatt érzett fájdalmában. A
Sapientia EMTE munkaközössége. (sz.-I)
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Házhoz jött Európa

Európai fiatalok találkoztak
Nyárádszeredában

(Folytatás az 1. oldalról)
festése
üvegre,
motívumok
nemezelés, hungarocell betűk színezése és településeik nevének öszszeállítása.
Eközben a felnőttek két vidéki
hagyományos gazdaságot tekintettek meg, hogy ezeket összehasonlítsák az otthoni ipari létesítményekkel: Csípán Csaba nyárádszentsimoni pálinkafőzdéjét és
Csizmadia György nyárádszeredai
tejfeldolgozóját. Mivel a vendégek
közül kevesen voltak Romániában,
délután a helyiek egy gyors marosvásárhelyi városnézést is szerveztek, este pedig a vendégek zenés
művészi műsort mutattak be házigazdáiknak. Vasárnap délelőtt a fiatalok az íjászatba, ostorozásba
kóstolhattak bele, míg az önkormányzati küldöttek és néhány fiatal
egy vitakörön vett részt a városházán. Mivel Európa igen (el)csábítja
a fiatalokat, ők most azt mondhatták el, hogy milyen igényeik vannak
lakóhelyükön,
miért
maradnának helyben, vagy éppen
miért hagynák el városukat, míg a
polgármesterek azt mutatták be, mit
tudnának ajánlani, hogy otthon tartsák őket. Délután a parajdi sóbányát
látogatták meg, este pedig a helyiek
mutattak be műsort a vendégeknek:
a Bekecs néptáncegyüttes két korosztálya bűvölte el a nyugatiakat,
majd egy helyi rockegyüttes is koncertezett. A vendégek hétfőn utaztak haza.
Elhozni Európát
Nagy Zsolt szerint Nyárádszereda eddig nem fogadott egyszerre

ennyi különböző nemzetiségű vendéget, kihívás volt számukra a kommunikáció és a helyi kultúra, a
szokások bemutatása is, de ez sikerült, és örülnek, hogy részesei
ennek a projektnek. A helyi fiatalok
számára az egyik nyereség az, hogy
más nyelveken kommunikálhatnak, amire itthon nincs alkalom,
másrészt barátságok alakulnak,
amit most a szociális média révén
könnyen ápolhatnak, és „egy kicsit elhozzák Európát ide”. A fiatalok rugalmasak, találékonyak,
így nem voltak nyelvi akadályaik,
és jól be tudtak kapcsolódni a projektbe.
A helyi Székely Mária Renáta
utolsó éves középiskolásként részese a projektnek, és örül, hogy lehetősége van nyelvet gyakorolni,
barátokat szerezni és megismerni
európai kultúrákat. Leginkább Európa és Németország sokszínűsége
tetszik neki. Hogy mivel tarthatná
itthon Nyárádszereda a fiataljait? Ő
maga több szórakozási, szabadidős
lehetőséget és kulturális fejlődést
szeretne, akkor talán ő is megnyitná
megálmodott zeneiskoláját. Ha színesebb lenne itt az élet, és munkalehetőségek is volnának, Szereda
vonzó lenne a fiatalok és a most felnövő nemzedék számára. A szerencsi Majoros Réka is hiányolja a
munkalehetőséget kisvárosukban,
mert az egykori cukorgyár tönkretételével településükön gondok vannak, s bár kisebb vállalkozások
létrejöttek az utóbbi időben, a fiatalok a munkahelyek hiányában vándorolnak el, míg egy nagyobb

Marosvásárhely
municípium
versenyvizsgát szervez

egy pszichopedagógusi állás betöltésére a szociális gondozói osztály
keretében működő Rozmaring nappali központba
Az állást olyan jelentkező töltheti be, aki eleget tesz a 2011. évi,
utólagosan módosított és kiegészített 286-os kormányhatározattal
elfogadott keretszabályzat 3-as cikkelyében előírtaknak.
Sajátos feltételek:
– felsőfokú végzettség licencdiplomával társadalomtudományi
szakon – pszichológia szakirány
– legalább egy év szakmai tapasztalat
A versenyvizsgát a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám
alatti székhelyén tartják, az alábbiak szerint:
– 2017. december 4-én 12 óra – a dossziék benyújtásának határideje
– 2017. december 11-én 10 óra – írásbeli vizsga.
– 2017. december 15-én 10 óra – állásinterjú.
A beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a
www.tirgumures.ro weboldalon tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán vagy a székhelyen: Győzelem tér 3. szám, 87-es iroda.
Dr. Dorin Florea polgármester

munkaerőt foglalkoztató ipari egység megtelepülése már vonzóvá
tenné Szerencset. Első alkalommal
járt Erdélyben, így megragadta őt
az emberek közvetlensége, barátságos viszonyulása, amit az otthoni
városokban már nem tapasztal. Nagyon jól érezte magát itt, igencsak
érdekesnek találta a kézműves-tevékenységeket, és ha lehetősége lesz,
egyszer majd tüzetesebben is szemügyre veszi Marosvásárhelyt – osztotta meg benyomásait Réka.
„Itt volt Európa”
A hétvégi találkozó záró pillanataiban Tóth Sándor házigazda polgármester kifejezte reményét, hogy
a fiatalok között olyan kapcsolatok
jöttek létre, amelyek túlmutatnak a
városok közötti hivatalos szerződéseken, és a jövőben is folytathatják
az ifjúsági együttműködést. Nyiri
Tibor szerencsi alpolgármester a kapott figyelmet köszönte meg, és
szerinte „itt volt Európa Nyárádszeredában”, ahol igazi barátokra leltek. Axel Müller malchini elöljáró a
remek szervezést köszönte meg, és
hogy a jövő májusi találkozóról
senki se feledkezzen meg, egy-egy
naptárat nyújtott át a partnereknek.
Hesperange vezetője, Marc Lies azt
emelte ki, hogy ez a program közelebb hozza Európát a résztvevőkhöz, és a megmutatja, hogyan kell
kezelni a felvetődő problémákat.
Azon reményét is kifejezte, hogy
hazánk is hamarosan a schengeni
övezet tagja lesz, ezért már most
egy „Schengen szellemisége” nevű
italt nyújtott át a házigazda polgármesternek.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

AJÁNDÉKTÁRGYAK ÉS DEKORÁCIÓS ELEMEK KÉSZÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ CÉG 2017-ben végzett, legalább érettségivel rendelkező FIATALOKAT alkalmaz gyártási részlegére. A cég
vállalja az alkalmazottak ingyenes betanítását. Érdeklődni és önéletrajzokat küldeni az office@norand.ro e-mail-címen lehet. (60569-I)

A KREATIV KIADÓ alkalmaz román- és angolnyelv-tudással, előkönyvelési ismeretekkel rendelkező munkatársat. Az önéletrajzokat az
office@kreativkiado.ro e-mail-címre várjuk. (60607-I)

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500
lej) és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozat) különböző munkákra (800 lej). Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Bodoni utca
85. szám alatt. (19560-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén,
a Maros utca 17. szám alatt lehet. (sz.-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT.
Tel. 0744-681-130. (19549)

NÉMETORSZÁGI GYÁRI MUNKÁK, HÚSIPARI, ÉPÍTKEZÉSI,
RAKTÁRI, SOFŐRI állások. Heti indulások, havi 1100-1400 euró fizetés, ingyenes szállás. Tel. 0755-497-510, 0755-260-156, 9-17 óra között. (19552)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek számára ANIMÁTORT; PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391)

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 Marosvásárhelyen, az 1848. út 50/6. szám alatti irodánkba
várjuk. (60562)
ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmazunk ABC-be. Tapasztalattal rendelkezők
előnyben. Tel. 0740-034-622. (19548)
NYÁRÁDSZEREDÁBA alkalmazunk FESTŐT ASZTALOSMŰHELYBE. A szállítás biztosított. Tel. 0743-030-161. (-I)

A Népújság

hirdetési irodájában
felveszünk

APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári

SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI

JELENBE.

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály

nyilvános árverést szervez 2017. november 28-án 12 órai kezdettel az
intézmény Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a következő javak
értékesítésére:
1. – 1000 W-os ütvefúró, kikiáltási ár 173 lej; 800 W-os ütvefúró, 124 lej; 777 Wos ütvefúró, 3 db x 124 lej, 372 lej. A MIFOR KFT-D tulajdonát képező javakat az
állami adósságok behajtása céljából értékesítik.
2. – 1998-as gyártású Opel Astra Caravan személygépkocsi, kikiáltási ár 2.750
lej. Az I.I. Szentgyörgyi János tulajdonát képező javat az állami adósságok
behajtása céljából értékesítik.
3. – 1500 négyzetméteres beltelek Kund 27. szám alatt, kikiáltási ár 9.638 lej. Az
ACUM KFT. tulajdonát képező ingatlant az állami adósságok behajtása céljából
értékesítik. (A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.)
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es
törvény 250.
cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük
mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelyének 4. bekezdése i) pontja, valamint 7.
cikkelye értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy
nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási
ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a
pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785
számlára kell átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám
4322637 – vagy banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és
időben részt vehessenek az árverésen.
A Mifor Kft., az I.I. Szentgyörgyi János és az Acum Kft. javainak árveréséről
szóló közlemény kifüggesztésének időpontja: 2017. november 15. A közleményt
kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a Dicsőszentmártoni,
a Bonyhai, Vámosgálfalvi Polgármesteri Hivatal, az adós cégek székhelyén és
megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán.
Bővebb felvilágosítás a végrehajtói irodában (Baltatu Gheorghe felügyelő) vagy
a 0265/443-312-es telefonszámon.
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