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Marosvásárhely 7 millió eurót nyert szociális projektekre

Hat övezetben lesznek fejlesztések

Vissza a szigetre

Telt házas bemutatóval indult az új év
vasárnap délelőtt a marosvásárhelyi
Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban.
A téli tücsök meséi című Csukás István-művet Barabás Olga írta és rendezte színpadra.

____________2.
Rockkoncertek
és tehetségkutató

Több, fiataloknak (is) szóló, tizenévesek és gyerekek által előadott rockkoncertre is sor kerül a tél végi –
tavasz eleji időszakban Marosvásárhelyen. A helyi Rocksuli (és nem csak)
rendezvényeiről van szó, amelyek
közül több is számíthat a nagyközönség érdeklődésére.

____________5.
Pályázni
elővigyázatosan

Szentgerincén kevés, mintegy féltucatnyi gazda mondhatja el, hogy nemcsak saját szükségletre termel, hanem
nyereségcélúan gazdálkodik. A 37
éves Gál Károly tíz éve foglalkozik
földműveléssel és állattartással, mintegy négy éve döntött úgy, hogy megnöveli kisgazdaságát.

Marosvásárhely 7 millió eurót nyert a társadalom peremére
szorult rétegek felzárkóztatására. Az összeget a helyi akciócsoport – GAL – pályázta meg, amelynek tagja: a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a Divers Egyesület, a
Ventrust, a munkaügyi hivatal és Balogh Péter, a Hegy utcai
közösség vezetője. Utóbbi képviseli majd a marosvásárhelyi
stratégiában szereplő hat hátrányos helyzetű közösséget. Az
akciócsoporthoz kérés alapján folyamatosan lehet csatlakozni, hiszen nagy szükség lenne a munkában részt vállaló,
főként civil szervezetekre.

Mezey Sarolta

Fotó: archív

A cél, hogy előrelépés történjen a felzárkóztatásban
A stratégiára 7 millió eurós támogatást nyert el Marosvásárhely, ez azt
jelenti, hogy jelentős összeg áll infrastrukturális fejlesztésekre – szociális
lakás építésére, utak korszerűsítésére, iskolajavításra, s remélhetőleg közösségi ház berendezésére, másrészt pedig humánerőforrás-fejlesztésekre, képzésekre.
– Két lehetőség van, a GAL saját maga hajtja végre a célkitűzéseket,
vagy pályázatot ír ki civil szervezeteknek. Amennyiben megfelelnek a
kiírásoknak, a lehívott összegeket a civil szervezetek használhatják fel.
Fontosnak tartom, hogy minél több, főleg civil szervezet vagy cég csatlakozzon a GAL-hoz, s ezzel döntési joguk is lesz. A Divers Egyesület
(Folytatás a 4. oldalon)

2018 a vallásszabadság éve

Erdély a vallásszabadság bölcsője

A vallásszabadság évének nyilvánította 2018-at
Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke a január 9-én Kolozsváron tartott sajtótájékoztatón.
„A vallásszabadság törvénye Erdély egyik legértékesebb szellemi kincse. Az ezt szavatoló 1568as törvény 450. évfordulójának megünneplése
lehetőséget nyújt nekünk arra, hogy tudatosítsuk
ezt az értéket. A Magyar Unitárius Egyház ettől a
dátumtól számítja intézményi létét, így ez az esztendő egyben a vallási közösség négy és fél évszázados évfordulója is. A vallási türelem eszméjéből
és az erdélyi felekezetek több évszázados békés
együttélésének példájából erőt és hitet meríthetünk
a jövő kihívásainak leküzdésére. Ebből a szempontból e kettős értelemben vett ünnepi év lehetőség arra is, hogy hazai és nemzetközi szinten
egyaránt felhívjuk a figyelmet a vallás szabad gyakorlásának áldásos hozadékaira” – mutatott rá az
egyházvezető.
Az eseményen Kovács István, az egyház közügyigazgatója, sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész
a vallásszabadság eszméjéről és a jubileumi év
programjairól beszélt. Farkas Emőd, a Magyar
(Folytatás a 9. oldalon)

____________6.
Szalayék
felborultak, de
folytatják a versenyt
a Dakar-ralin

A Szalay Balázs, Bunkoczi László kettős bukott, de az autósok mezőnyében
még versenyben van a 40. Dakar-rali
harmadik szakasza után. A magyar
páros Facebook-oldalának beszámolója szerint az autójukban először az
önindító ment tönkre, majd hét kilométerrel a cél előtt „leestek” egy dűne tetejéről.

____________7.

Kanyarfúrós referendum

Benedek István

Egy nappal a romániai magyar pártok közös állásfoglalását követően nyilatkozatban kérte az elnököt a szociáldemokraták szóvivője,
hogy írjon ki népszavazást a helyi autonómiáról. Ennek borítékolni
lehetne a végeredményét, ha megszerveznék, ám egyelőre még egy évszázadnyi államszervezés után sem tartunk ott, hogy az államot megbízhatóan működtetni tudnák, úgyhogy ez a referendumötlet sem több
egy politikai lufinál, feltűnés nélkül vegyül el a többi között.
Az jó kérdés, hogy szándékosan időzítették-e a magyar pártok állásfoglalását a wilsoni 14 pont meghirdetésének centenáriumára.
Mikor már látható volt, hogy az emberiség addig ismert legnagyobb
háborúja a végéhez közeledik, a konfliktusba még épp alig egy éve belépett Egyesült Államok elnöke egy, a törvényhozás előtt elmondott
beszédében hirdette meg a világ háború utáni sorsának rendezésére
kigondolt alapelveit. Ezek elvekként gyönyörűek, ám a gyakorlatban
alig valósult meg belőlük valami, hiszen kezdeményezőjük országának
parlamentje sem ratifikálta a 14 pontot, be sem lépett a világbéke fenntartására kitalált Népszövetségbe, ráadásul a nagy háborút lezáró békerendszer is alig bírt ki két évtizedet.
E wilsoni pontokban állt többek között, hogy az államok határait a
nemzeti önrendelkezés elvét figyelembe véve népszavazás útján állapítsák meg, de erre nálunk nem sok figyelmet fordítottak, térképen rajzolták a határokat, a békefeltételeket diktálók és talpnyalóik érdekei
szerint. Egy népszavazás esetén alighanem lett volna fejvakarás rendesen hatalmaséknál, mert a nyugaton szocializálódott többségi
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 4 perckor,
lenyugszik
16 óra 55 perckor.
Az év 10. napja,
hátravan 355 nap.

Ma MELÁNIA,
holnap ÁGOTA napja.
ÁGOTA: az Agáta régebbi
magyar formája, jelentése: a
jó. A görög Agatha névből
ered.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2018. január 9.

Változó égbolt

Hőmérséklet:
max. 90C
min. 20C

1 EUR

4,6571

100 HUF

1,5076

1 USD

1 g ARANY

3,9039
165,0600

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

A doni áldozatokra emlékeznek

A Don-kanyari offenzíva 75. évfordulója alkalmából a Marosvásárhelyi 23. Határvadász Hagyományőrző Csoport
és az EMKE Maros megyei szervezete közös megemlékezés-sorozatot szervez. Január 13-án, szombaton 17
órakor a marosvásárhelyi várban, a Régészeti és Történeti
Múzeum konferenciatermében vetítéssel, slam poetry verses felolvasóműsorral és zenei előadással egybekötött történelmi megemlékezés lesz. A helyszínen hadtörténeti
kiállítás is megtekinthető. A műsort követően 19.30 órakor
a résztvevők megkoszorúzzák a római katolikus temetőben levő Don-kanyari áldozatok emlékművét. Január 19én, pénteken a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban
az Infotárs Egyesület (Budapest) elnöke és munkatársa,
Damsa Andrei Nagyváradról és Bozsoki Dániel Budapestről tart előadást a hadszíntér digitalizációjáról és a virtuális
hadászatról.

Helyi termékek vására

Január 19-én, pénteken 8 és 19 óra között a Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán
ismét megtartják a Local Farmers’ Market vásárt. A vásár
bő felhozatalt kínál a különböző hagyományos és helyi termékekből, úgy mint: hús- és tejtermékek, sajt, méz, lekvár,
szörp, gyümölcslevek, bor, pálinka, zöldség, gyümölcs,
tea, fűszerpaprika, olajok, valamint kézművestermékek
(házi készítésű kencék, szappanok, táskák, pénztárcák,
ékszerek).

Vers és meditáció

Január 13-án 17 órától a Spectrum Színházban (Marosvásárhely, Rózsák tere 13. sz.) dr. Puskás Attila Vers és
meditáció címmel tart előadást Sri Chinmoy indiai származású spirituális tanító filozófiájának alapján. A belépés díjtalan.

Jogi tanácsadás

Ma 16 órakor szerkesztőségünk Marosvásárhely, Dózsa
György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es
irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal
előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Öröm és boldogság

Január 16-án, kedden 19 órától a Teatru 3G Színház szervezésében a marosvásárhelyi vár Mészárosok bástyájában műsoron Székely Csaba Öröm és boldogság című
darabja. Szereplők: Fodor Piroska, Benedek Botond,
Orbán Levente, Kovács Károly, Nagy István, Badics Petra,
Szász Réka. Rendezőasszisztens: Simon K. Attila, rendezte Andi Gherghe.
Hírszerkesztő: Vajda György

Téli tücsök mesélt az Arielben

Vissza a szigetre

kígyó – népesítenek be. Kettős keret
fogja egybe a meseszálakat, a szűkebbik a nagy nyári ünnepség motívuma,
amelyre a szigetlakók mindennapi történéseik közben készülődnek, a tágabb
a jelenetek között előtűnő szoba, a tücsöknosztalgia színhelye.
A folyton változó cselekmény és
díszlet egy pillanatig sem hagyja lankadni a gyermeknézők érdeklődését, a
felnőttek pedig öntudatlanul – talán
csak az előadás utáni napokban realizálva – teszik magukévá a főhős gondolatait. Belső, titkos, sokszor
távolinak érzett szigeteinkre vágyunk
mi is vissza az egyre szűkülő hetek,
Nagy Székely Ildikó
hónapok szürke szobájában, a szabadAz otthonától távol került tücsök ság és öröm földjére, ahol az sem túl
története
ez,
amely egy írógép
billentyűzetén ugrálva, a befűzött
papírlapra – ezúttal egy jól látható
táblára – kerülő
betűk segítségével
emlékezik vissza a
csupa nagybetűs
Szigetre. Arra a
varázslatos, titokzatos helyre, amelyet barátai – a
tüskéivel sokat
kínlódó sün, a jóságos, mindenkit
megfésülő
vakond, a falánk
hörcsög, a messziről érkezett háromlábú kutya, a
gyermekien önző,
végül megjavuló
nyúl, az egérikrek,
a
szókimondó
Telt házas bemutatóval indult az
új év vasárnap délelőtt a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban. A téli tücsök
meséi című Csukás István-művet
Barabás Olga írta és rendezte
színpadra. Légies könnyedséggel simultak egymáshoz a meseregény történései az egyórás
előadás alatt, amely üdítőn mai,
vicces nyelvezete, zseniális jellemábrázolásai és izgalmas fordulatai révén nemcsak a
gyermekeknek kínált nagyszerű
kikapcsolódást.

nagy baj, ha legvégül nem válik valóra
a megtervezett nagy esemény. Azazhogy valóra válik, csak csendesen,
szinte észrevétlenül, valahogy úgy,
ahogy a háromlábú kutya törött lába
gyógyul meg.
Saját, személyes szigetre vágyódásunk lehet a magyarázata annak, hogy
annyira jólesik hallani, amint a szobába hazatérő férfi, a tücsökszállító hátizsák tulajdonosa megígéri az apró,
álomba szenderült látogatónak, hogy
tavasszal visszaviszi otthonába.
Nem hiszem, hogy van olyan négy
éven felüli korosztály, amelynek ne
üzenne valamit A téli tücsök meséje. A
soron következő előadásokról időben
hírt adunk.

Nem szűnik meg a Marosvásárhely–Budapest járat

Mint ismeretes, december 10-től szűnt meg az egyetlen
vonatjárat, amely Marosvásárhelyt Budapesttel összekötötte, így azoknak a vásárhelyi utasoknak, akik az anyaországba utaztak, el kellett menniük Kolozsvárra, hogy ott
felszálljanak a Budapestre tartó vonatra. Csép Andrea parlamenti képviselő akkor nehezményezte a döntést, hiszen,
mint mondta, miután nem üzemel a reptér, és nincsen autópálya, ezzel a lépéssel még inkább elszigetelik infra-

strukturális szempontból Marosvásárhelyt és Maros megyét a nemzetközi forgalomtól. Rámutatott, az utasoknak
nem vigasz, hogy a Román Vasúttársaság összeköttetést
biztosít a Marosvásárhely–Kolozsvár és vissza útvonalra,
mivel ez a változat időveszteséggel jár és nehezíti az utasok dolgát. A képviselő akkor megígérte, hogy közbenjár
majd az ügyben. A tárgyalások nyomán a karácsony előtti
napokban ideiglenes megoldásként újraindult a járat január
10-ig, és ígéret volt, hogy az ideiglenes intézkedés végleges marad, amennyiben januárban sikerrel újratárgyalják
a MÁV-START-tal a további együttműködést.
A napokban végleges megoldás született az ügyben, ezután is biztosítva lesz az átszállás nélküli vasúti közlekedés
a Marosvásárhely–Budapest és vissza útvonalon, a Marosvásárhelyről közlekedő vagonokat Kolozsváron hozzácsatolják a budapesti szerelvényhez.

Bemutató a Stúdió Színházban

Az idén 27 tag és négy tagjelölt összesen 55 képet állítanak ki, ezek között vannak néprajzi ihletésű fotók, konceptuális jellegű felvételek, természet- és tájfotók, aktok,
portrék, színes és fehér-fekete alkotások.

Mégsem szűnik meg január 10-étől a Brassóból
induló, és Marosvásárhelyt Budapesttel összekötő egyetlen közvetlen vonatjárat – tette közzé
a közösségi oldalán a marosvásárhelyi utasokra
nézve igen kedvező hírt Csép Éva Andrea parlamenti képviselő.

Menyhárt Borbála

RENDEZVÉNYEK

Január 13-án, szombaton 19 órától a Stúdió Színházban
bemutatják az Augusztus című előadást, amelynek rendezője Balázs Zoltán. Szereplők: Dőry Brigitta, Erőss Brigitta, Fekete Róbert, Jáger Simon, Lukács Andrea, Mesés
Gáspár, Szabó J. Viktor, Szilágyi Míra, Zsenák Lilla. Dramaturg: Zárug Bernadett (teatrológia szak, II. év), rendezőasszisztens: Zoltán Ildikó (rendező szak, III. év),
produkciós vezető: Măriuca Ignat.

Téli tárlat

Január 11-én 18 órától a marosvásárhelyi Bernády Ház
emeleti kiállítótermében nyílik a marosvásárhelyi Marx József Fotóklub szokásos téli tárlata, ezúttal tizenhatodjára.

Sminkszoba

Január 12-én és 13-án 19 órától a Yorick Stúdióban (Mészárosok bástyája) újra előadják Láng Zsolt Sminkszoba
című darabját. Az előadást román nyelven feliratozzák. A
tizennyolc éven felülieknek ajánlott szombati előadás után
közönségtalálkozót tartanak. Szereplők: Szász Enikő, a
temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház színésze, Farkas Ibolya, Balázs Éva, Bilibók Anita e.h. Látványtervező: Czirják Beatrix, rendezőasszisztens: Bilibók Anita
e.h., rendező: Patkó Éva. Jegyfoglalás a 0756-332-608as telefonszámon.
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Sajtótájékoztató az RMDSZ marosvásárhelyi szervezeténél

Átláthatóság, kiszámíthatóság…

Ország – világ

3

Leváltják a rendőrség
parancsnokát

A rendőrség parancsnokának leváltását kezdeményezte Carmen Dan belügyminiszter kedden Mihai
Tudose kormányfőnél, miután kiderült, hogy a rendőrségnél dolgozik az a napok óta keresett pedofil
férfi, aki múlt héten egy felvonóban szexuálisan bántalmazott két gyereket, majd elfogása után több,
évekkel korábban elkövetetett szexuális bűncselekményt is bevallott. A miniszter a leváltandó Bogdan
Despescu helyére Cătălin Ioniţát, a rendőrség korrupcióellenes részlegének vezetőjét javasolta ideiglenes parancsnoknak, a személycserét pedig a
rendőrségbe vetett közbizalom helyreállításának
szükségességével indokolta. Carmen Dan kedden
más rendőri vezetőket is lemondásra szólított fel,
köztük Radu Gavrişt, a gyilkossági részleg vezetőjét,
anélkül, hogy megmagyarázta volna, mi köze a pedofil rendőrhöz. Gavriş az egyedüli rendőri vezető
volt, aki nyíltan állást foglalt a büntetőjog módosítását célzó szociáldemokrata javaslatok ellen. (MTI)

Jelentősen nőtt
a külkereskedelmi mérleghiány

A tavalyi első tizenegy hónapban csaknem 30 százalékkal, 11,344 milliárd euróra nőtt a román külkereskedelmi mérleg hiánya az előző év azonos
időszakához mérten – közölte kedden az Országos
Statisztikai Intézet. A deficit 2,569 milliárd euróval
volt nagyobb, mint az előző évi bázisidőszakban.
2016-ban Románia kivitele 57,385 milliárd euró volt,
ehhez képest 67,342 milliárd euró értékben importált
árut, a külkereskedelmi mérleg hiánya pedig 19 százalékkal gyorsult egész évben 2015-höz képest.
2017-ben várhatóan először fogja meghaladni a
román export a 60 milliárd eurót. (MTI)

Vass Levente és Kali István

Közösséget építünk címszó alatt,
az átláthatóság, kiszámíthatóság
jegyében kíván tevékenykedni
2018-ban az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete, hangzott el tegnap a szervezet helyi elnöke, Vass
Levente parlamenti képviselő, a
szervezet ügyvezető elnöke, Kali
István, illetve a városi tanács
RMDSZ frakcióvezető-helyettese,
Magyary Előd közös sajtótájékoztatóján.

Mózes Edith

A politikusok az átláthatóság, kiszámíthatóság jegyében szeretnék segíteni
a kulturális rendezvényeket szervező
civil szervezeteket, intézményeket, ezért
arra kérik ezeket, hogy az önkormányzat
idei költségvetésének megszavazása
előtt a kitöltött pályázati íveket juttassák
el a szervezethez.
Vass Levente szerint a polgármesteri
hivatalban az elmúlt években az volt a
szokás, hogy több pénzt ígértek a költségvetés megszavazásakor a civil szervezeteknek, kulturális intézményeknek,
mint amennyi az év végén valójában
rendelkezésre állt. Emiatt sok esetben
a civil szervezeteket, bár benyújtották a
pályázataikat, nem támogatták, vagy
csak részben támogatták, és a kifizetések
akár évekig is elhúzódtak.
Ezért az átláthatóság, kiszámíthatóság
és a megfelelő finanszírozás jegyében –
az önkormányzati képviselőkkel konzultálva – úgy döntött a szervezet, hogy az
idén, a költségvetés megszavazását megelőzően, arra kérik a civil szervezeteket,
hogy egy előre kidolgozott pályázati űrlapot töltsenek ki, nyújtsák be az
RMDSZ-hez, amely ezekből megpróbál
egy olyan csomagot összeállítani, amelyet akár normatív támogatásra, kiemelt
rendezvényekként tudnak a költségvetéshez benyújtani és fenntartani, és a
március-áprilisra esedékes pályázati kiírásoknál a többi pályázatot a megfelelő
támogatásban részesíteni. Ugyanakkor
azt is szeretnék elérni, hogy a kifizetések
az év végéig megtörténjenek. Mint
mondták, az RMDSZ-nek az a feladata,
hogy ezeket a rendezvényeket támogassa.

Az űrlapok segítségével a szervezet is
világos képet kaphat arról, hogy Marosvásárhelyen milyen magyar civil pályázatok kerülnek benyújtásra, ezzel
segíthetik a tanácsosok munkáját, illetve
az önkormányzati tanácsosok tudják támogatni ezeket a civil szervezeteket, intézményeket.
A pályázati űrlapokat minél több civil
szervezethez, intézményhez, illetve egyházakhoz próbálják eljuttatni, mondta
Kali István, és arra kérte ezek vezetőit,
hogy ha van olyan projektjük, amelyet
szeretnének a városi költségvetésből finanszíroztatni pályázati úton, tudassák
az RMDSZ-szel, töltsék ki az űrlapot, és
január 19-ig juttassák vissza. Az űrlapokkal megkeresik az egyházak, intézmények, civil szervezetek vezetőit, de
letölthető lesz a marosvásárhelyi
RMDSZ Facebook-oldaláról is.
Egy ilyen adatbázis arra is jó lenne,
hogy kiküszöböljék az átfedéseket, és a
felekkel közösen sokkal átláthatóbb
programokat állíthatnának össze, amelynek kommunikációs jelentősége is lenne,
és a költségvetési tételeken túl turisztikai, gazdasági szempontból is jelentős
lehetne.
Határidő: január 15.
A továbbiakban arról beszéltek, hogy
a Bethlen Gábor-szobor pályázatának
benyújtási határideje január 15. A pályázatokat egy, a polgármesteri hivataltól
független bizottság bírálta el annak idején. Azonban január 9-ig még senki nem
nyújtott be pályázatot. Ezért felhívták a
pályázók figyelmét, hogy tegyék meg.
Szeretnék, ha a polgármesteri hivatal
által meghirdetett kiíráson megjelenne
néhány, az akkori elbíráláson nyertes pályázat. Ez azért is fontos, mert a szobor
felállításának legfontosabb tényezője az,
hogy a polgármesteri hivatal által hivatalosan meghirdetett pályázati kiíráson
valaki benyújtsa a pályázatot. Fontosnak
tartják azt is, hogy a szobor megfelelő
helyre kerüljön, amint az is, hogy az
RMDSZ-tanácsosok és a polgármesteri
hivatal elbíráló bizottsága a legjobban és
a legmegfelelőbben, a legjobb pályázatot
kiválasztva tudjon dönteni. „Ezért kell
akár három pályázat benyújtásával lehetőséget teremtenünk arra, hogy a bizottság és a marosvásárhelyi közvélemény
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véleményt tudjon formálni arról, hogy a
szobornak hol kell állnia, és milyen szobornak kell állnia Marosvásárhelyen
Bethlen Gáborról” – hangsúlyozta Vass
Levente.
Nem felháborodni kell,
megoldást kell keresni
Vass Levente arról is beszélt, hogy az
alpolgármesterrel két nappal korábban
folytatott beszélgetés során a frakcióvezető-helyettessel együtt arra kérték, hogy
az irodájára Makkai Grigore mellé/helyett írja ki a Makkai Gergely nevet is,
és ő maga nyomatékosan kérte, hogy az
RMDSZ önkormányzati tanácsosa cím
is kerüljön a neve alá, annak a kihangsúlyozására, hogy „ezt a munkát jól-roszszul mi visszük, és nap mint nap vannak
dolgok, amelyeket megoldunk a magyar
közösség érdekében”.
Kali István – utalva a „tragumúra-őrületre” – kijelentette: egy polgármesteri
hivatal, amely valamit is ad magára, nem
engedheti meg magának egy olyan városban, ahol a lakosságnak közel fele
magyar, hogy egy román szöveget
Google-fordítóval fordítson le magyarra.
Azonban a legrosszabb reakciónak a
„beprogramozott” felháborodást nevezte. „Nem felháborodni kell, megoldást kell keresni” – jelentette ki.
Az ügyben az RMDSZ lépéseket is
tett. Vass Levente elnök, illetve Magyary
Előd frakcióvezető a polgármesterrel
egyeztetett, ennek nyomán január folyamán egy, az RMDSZ által delegált magyar anyanyelvű kommunikációs
szakembert fog alkalmazni a polgármesteri hivatal. Ugyanakkor egy szinkrontolmács alkalmazását is szorgalmazták.
Magyary Előd elmondta, hogy az
RMDSZ-frakció nevében tegnapelőtt
megkereste a polgármestert, és felkérte
arra, hogy a három évvel ezelőtt megvásárolt tolmácsgépet vegyék elő, és szerződéses alapon alkalmazzanak egy
román–magyar tolmácsot. Magyary szerint a polgármester ezt meg is ígérte, és
az ügy „folyamatban van”. „Reméljük,
hogy ha nem is a legközelebbi tanácsülésen, de a következő hónapban már
szinkrontolmácsunk lesz” – nyilatkozta
a frakcióvezető-helyettes.
Az RMDSZ-nek a szinkrontolmácsra
is van javaslata.

Húsz terrortámadást hiúsítottak
meg Franciaországban

Húsz terrortámadást hiúsítottak meg tavaly Franciaországban – mondta Gérard Collomb belügyminiszter egy lapinterjúban. A tárcavezető szerint nincs az
országban olyan terület, ahol ne lenne terrorveszély.
Az elmúlt három évben 241-en vesztették életüket
iszlamista merényletekben Franciaországban. Tavaly két terrortámadás történt az országban, mindkettőt az Iszlám Állam dzsihadista szervezet vállalta
magára. A tavalyi támadásokban hárman haltak
meg. (MTI)

Trump a farmerek szövetségének
tanácskozásán

Donald Trump elnök személyében csaknem negyedszázad óta először vett részt amerikai elnök a farmerek országos szövetségének szokásos éves
tanácskozásán a Tennessee államban lévő Nashville-ben. Trumpot állva ünnepelték a farmerszövetség hétfői konferenciáján. Beszédében az elnök –
amellett, hogy kitért a nemrégiben aláírt adóreform
előnyeire – a vidéki Amerika felemelését, fellendítését ígérte. (MTI)

Brüsszelbe látogat
az iráni külügyminiszter

Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter csütörtökön Brüsszelbe látogat, hogy az iszlám köztársaság által megkötött nukleáris megállapodásról
tárgyaljon a brit, a francia és a német diplomácia vezetőjével, valamint az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével – jelentette be az EU
külügyi szolgálata kedden. A hivatalos tájékoztatás
szerint a Federica Mogherini főképviselő által összehívott találkozó célja, hogy a továbbiakban is biztosítva legyen az atomalku „teljes körű végrehajtása”.
(MTI)

Kanyarfúrós referendum
(Folytatás az 1. oldalról)

polgártársak akkor sem örültek egyöntetűen a regáti
királyságnak, mint ahogy mai utódaik is milliószámra
menekülnek ebből a jobb sorsra érdemes gyönyörű hazából.
Most, század múltán sem alkalmas az idő egy autonómiával kapcsolatos népszavazásra, mert az ország
centenáriumát a többségiek mutatós megvalósítások helyett csak üres szólamokkal tudják ünnepelni, ilyen légkörben valószínűleg még azok is elutasítanák az ötletet,
akik egy kör gondolkodás után már fel tudják mérni az
élet ilyetén rendezésének előnyeit is. Az már egy jó
lépés, ha a magyar politikai szereplők konszenzusra jutottak a kérdésben. De ahhoz, hogy az autonómia ügye
ne jusson a wilsoni elvek sorsára a következő század
alatt, szükség lenne a mi politikusaink egyetértésén túl
egy normálisan működő országra is, amelynek többségi
irányító rétege képes túltekinteni a négyéves választási
ciklusok, valamint a saját és pereputtyuk meggazdagodásának láthatárán. Ehhez meg végeredményben az
olcsó lufikkal megvezethető választóknak kellene felnőniük, ez pedig nem ígérkezik rövid folyamatnak.
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Hat övezetben lesznek fejlesztések

(Folytatás az 1. oldalról)
örülne, ha azok a nemkormányzati
szervezetek, amelyek bármely szociális téren működnek, s ugyanennek a célcsoportnak szolgáltatnak
Marosvásárhelyen, csatlakoznának
ehhez a munkához. Tehát kérni kell
a belépést, fel kell mutatni, hogy mi
volt az eddigi tevékenység. A GAL
alapító tagjai döntik el, hogy beveszik-e az illető civil szervezetet
vagy sem. Azért is kellenek a civil
szervezetek, mert temérdek munka
van. A cél az, hogy előremozdulás
történjen: a gyerekek járjanak iskolába, legyen délutáni foglalkozás, a
felnőttek iskolai oktatásban, szakképzésben részesüljenek, s valós
munkahely-közvetítés történjen. Ez
egy hosszadalmasabb folyamat, hiszen a rendszeresség, a nyolcórás
munka be kell épüljön a mindennapokba. Nem igaz, hogy ezek az emberek nem dolgoznak. Dolgoznak,
de napszámos vagy alkalmi munkát
vállalnak. A nők takarítanak, a férfiak építkezésben dolgoznak, nyáron pedig kerti munkát vállalnak.
Nem az a kérdés, hogy akarnak-e
vagy sem dolgozni, hanem az, hogy
meg tudnak-e felelni az elvárásoknak. Erre kell felkészíteni az embereket. Nagyon sok esetben csak egy
kis segítség szükséges az induláshoz, és ha sikerrel járnak, akkor
mások is követik példájukat. Főleg
a fiatalokra gondolok, hiszen az
említett foglalkozásokon kívül
senki egyebet nem tud mondani. Ha
jó példákat hallanak, látnak, ha felvázoljuk számukra a lehetőségeket,

hogy egyebet is lehet csinálni,
akkor ők is belevágnak. Munkahelyet nehezen találnak, hiszen ha a
munkaközvetítővel nincsenek kapcsolatban, nem jut el hozzájuk az
információ. Ha mi megyünk utánuk, akkor van eredmény! Itt kell
közbelépni! – mondta Koreck
Mária, a Divers Egyesület elnöke.
Nagy projektekkel lehet látványosat
elérni
Korpády György, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal kommunikációs, nemzetközi pályázati és
humánerőforrás-igazgatóságának
igazgatója szerint nagy hajrával, az
utolsó nap nyújtották be a GAL megalakulásához szükséges dossziét.
– Ha nem sürgetjük meg a GAL
megalakulását és a projekt előkészítését, elveszítettük volna ezt a nagy
lehetőséget. Jelentős összegről, 7
millió euróról van szó. Ebből sok
mindent meg lehet valósítani. Marosvásárhelyi lévén, tudom, milyen
nagy szükség van a hátrányos helyzetű övezetek felzárkóztatására.
Tudom, milyen volt a Hidegvölgy
régebb. Senki sem mert, még nappal sem, arra járni. Ahhoz képest
változást tapasztalunk, s e projektnek köszönhetően lesz még változás. Az emberekben nem tudatosul,
hogy maholnap a város roma közössége népesebb lesz, mint a magyar lakosság. Következésképpen
lépni kell. Visszatérve a projektre,
senki sem ad ekkora összeget szociális célokra, mint amennyit most
megnyertünk. A felmérések szerint
inkább a lakásépítést igénylik a kö-

Új óvoda Backamadarason

zösségek. Főként ebben próbálunk
segíteni – fogalmazott az igazgató.
4,5 millió infrastruktúrára, 2,5 millió
szociális szolgáltatásokra
Magyary Krisztina, a nemzetközi
pályázati iroda munkatársa, aki a
GAL létrehozásával és a pályázattal
járó korántsem egyszerű feladatot
vállalta fel, elmondta, a legfontosabb, hogy megnyerték a pályázatot, és rendelkezésre áll az összeg.
A GAL azt követően kezdi el a tevékenységét, hogy aláírják a szerződést, s ezután lehet az
adminisztratív költségekre is pénzt
igényelni. Aztán jöhetnek a GAL
által meghirdetett pályázati kiírások. Infrastrukturális fejlesztésekre
4,5 millió euró, míg szociális szolgáltatásokra 2,5 millió euró van elkülönítve. A stratégiában a városon
belül hat hátrányos régiót neveztek
meg. Ezek: a Băneasa – Meggyesfalva – Rovinari, a Hidegvölgy, a
Március 8. utca, a Kudzsir utca, a
Remeteszeg utca és a Hegy utca. Itt
nem kimondottan roma közösségekről van szó, hanem hátrányos
helyzetben, szegénységben élő közösségekről, amelyek nagyon rossz
körülmények között laknak, nincs
víz- és közműszolgáltatásuk. Illetve
elszigetelt közösségekről van szó –
fogalmazott Magyary Krisztina.
Sajnos, Marosvásárhelyen nincs
pontos felmérés arról, hogy hány
ember él rossz körülmények között,
még azt sem tudni pontosan, hogy a
Hidegvölgyben vagy a Maros-parton hányan laknak, ebből hány felnőtt és hány gyerek.

Tavasszal elkezdődhet az építkezés

Remélhetőleg már tavasszal nekifoghatnak az
új óvodának, ami a magyar kormány óvodaépítési és fejlesztési programja keretében létesül Backamadarason. A korszerű kisdedóvó
számos községbeli és környékbeli kisgyermekes család gyerekfelügyeleti gondjára is megoldást kínál majd, ugyanis bölcsőde is fog
működni benne.

Menyhárt Borbála

Az új óvodára nagy szükség van Backamadarason,
Szőcs Antal polgármester lapunk megkeresésére elmondta, a sokáig óvodaként működő épület nagyon
tönkrement, ezért három évvel ezelőtt ki is kellett költöztetni belőle az apróságokat. Az óvodásokkal azóta
is a helyi művelődési otthon egyik termében foglalkoznak. Az új épület az egyház területén, a régi, egyházi
tulajdonban lévő óvoda közvetlen szomszédságában
kap helyet, a régi ingatlant a tervek szerint lebontják.
A községvezető kifejtette, kétszintes lesz az épület,
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amelyben két, hosszabbított programmal működő óvodai, valamint egy bölcsődei csoportba fogadják majd
az aprónépet. A községközpontban jelenleg 22 óvodás
van, és a tervek szerint a helyek függvényében nemcsak a backamadarasi, hanem a községhez tartozó
többi településen, sőt, még a környező falvakban élő
gyerekeket is befogadnák, hiszen a környéken nincs
napközi, sem bölcsőde, és sok családban gondot jelent
a gyermekfelügyelet, amíg a szülők dolgoznak. Jelenleg a tervezés van folyamatban, de a polgármester reményei szerint ez ebben a hónapban lezárul, és
megszervezhetik a versenytárgyalást a kivitelező kiválasztására. A jelenlegi finanszírozás az építkezésre szól,
egy következő lépésként tervezik, hogy az új épület udvarán korszerű játszóteret és parkolókat alakítanak ki.
Huszonhét romániai településen épül vagy újul meg
óvoda, bölcsőde a magyar kormány 2016 novemberében meghirdetett Kárpát-medencei óvodafejlesztési
programja keretében, Maros megyében a többi között
Segesvár, Marosludas, Szászrégen, Backamadaras, Erdőszentgyörgy is részesül a támogatásból.

Párbeszéddel
az autonómiáért

Megelégedéssel vettük tudomásul a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség, a Magyar Polgári Párt és
az Erdélyi Magyar Néppárt közös
állásfoglalását az autonómia-elképzelések összehangolására vonatkozóan. Fontosnak tartjuk, hogy
mindhárom párt elfogadja a Székely
Nemzeti Tanács öt kritériumát,
amely Székelyföld autonómiastatútumára vonatkozik.
Úgy értékeljük, hogy ez a közös
nyilatkozat utólagos megerősítése a
Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvénytervezet december
22-i beterjesztésének, hiszen ez a
tervezet felel meg a mindhárom párt
által elfogadott kritériumoknak.
Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet Szili Katalin miniszterelnöki megbízottnak azért a

konstruktív, az együttműködést elősegítő közvetítő munkáért, amelylyel ezt a konszenzust hosszú
egyeztető tárgyalások során megteremtette.
Meggyőződésünk, hogy ez a
közös nyilatkozat az együttműködés alapja lehet a harmadszor beterjesztett autonómiastatútum hazai és
nemzetközi fenntartásában, olyan
lépések megszervezésében, amelyek a párbeszédet mozdítják elő a
romániai magyar nemzeti közösség
és a többség között. Székelyföld autonómiastatútumának harmadik beterjesztése megnyithatja ilyen
körülmények között az értelmes
közvitát a román törvényhozás fórumán.
Izsák Balázs, a Székely
Nemzeti Tanács elnöke

Merev elutasításba ütközött a
román politikusok részéről az
RMDSZ, az MPP és az EMNP
elnökének hétfői közös nyilatkozata, amelyben megerősítették az általuk képviselt
közösség autonómiaigényét,
párbeszédet szorgalmazva a
témáról a román többségi társadalommal.

vélekedett: az eltérő politikai érdekeket követő, egymással szemben
személyes ellenszenvet is tápláló
erdélyi magyar pártvezetők sosem
adtak volna ki közös állásfoglalást,
ha azt nem Budapest írta volna elő
számukra, beavatkozva ezáltal a
román belpolitikába.
A Digi24 hírtelevízió által megszólaltatott Cristian Pîrvulescu politológus,
a
bukaresti
politikatudományi kar tanára úgy
vélekedett, hogy az erdélyi magyarok legitim követelése az autonómia,
amelyre
az
1918-as
Gyulafehérvári nyilatkozatban ígéretet is kaptak a románoktól. Csakhogy azokat az ígéreteket már az
1923-as román alkotmány hatálytalanította, egységes államként határozva meg Romániát, tehát ez az
állami berendezkedés, amely megvalósíthatatlanná tesz minden autonómiaigényt,
távolról
sem
„kommunista örökség” – érvelt a
politológus.
Kifejtette: az RMDSZ tisztában
van azzal, hogy szavazatai nélkül a
szociálliberális kormánykoalíció a
szenátusban már nem tud elfogadni
sarkalatos törvényeket, ezért a
2018-as év amúgy is feszült belpolitikai légkörét a maximális engedmények
kicsikarására
akarja
felhasználni, ha pedig teljes elutasításba ütközik, akkor legalább az
Európai Néppárt kedvére tehet,
amely nyilvános rosszallást fogalmazott meg amiatt, hogy egyik romániai tagszervezete (az RMDSZ)
szavazataival segíti a szociálliberális kormányt.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, Biró Zsolt, az MPP elnöke és
Szilágyi Zsolt, az EMNP elnöke
hétfőn közös állásfoglalást írt alá,
amelyben területi autonómiát kérnek Székelyföldnek, sajátos jogállást Partiumnak és kulturális
autonómiát a romániai magyarság
egészének. A közösségi autonómiák
megteremtéséhez az erdélyi magyar
politikai alakulatok vezetői a román
többség támogatását kérték. (MTI)

Merev elutasításba ütközött
a közös autonómianyilatkozat

A keddi román lapok többsége
Liviu Dragnea, a kormányzó PSD
elnökének reagálását idézi, aki az
autonómiát olyan elfogadhatatlan és
alkotmányellenes követelésnek nevezte, amely nem lehet alku tárgya.
Tág teret kapott a sajtóban Ludovic
Orban, az ellenzéki PNL elnökének
elutasító nyilatkozata is, aki szintén
az – országot egységes és oszthatatlan nemzetállamként meghatározó
– alkotmányra hivatkozva utasította
el a magyar politikusok követelését.
A Maszol.ro hírportál a Traian
Băsescu volt államfő által alapított
PMP ügyvezető elnökét idézte.
Eugen Tomac képviselő „felesleges
feszültséget szító durva provokációnak” nevezte a magyar pártvezetők közös nyilatkozatát. Tomac
szerint a román állam mindig megértéssel fordult a kisebbségek felé,
a magyar vezetők azonban „kihívóan viselkednek és a románok béketűrését tesztelik” a centenárium
(az Erdély és Románia egyesülését
kimondó Gyulafehérvári nyilatkozat századik évfordulója) évében.
Adrian Oros, a PNL Kolozs megyei képviselője a Cotidianul Transilvanban az RMDSZ parlamenti
támogatását élvező szociálliberális
kormánykoalíciót bírálja, amiért az
belső hatalmi vitái miatt „nem ér
rá” a centenáriummal foglalkozni,
amelyet az RMDSZ „lábbal tipor”.
A PsNews.ro hírportálnak nyilatkozó Cosmin Guşa politikai
elemző, a Realitatea hírtelevízió tulajdonosa úgy vélekedett: a magyar
pártok tudatosan szítanak társadalmi feszültséget a centenárium
évében, akcióikat pedig a budapesti
kormány hangolja össze. Guşa úgy

2018. január 10., szerda _______________________________________________ KULTÚRA ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Fiatalok a zenéért

Rockkoncertek és tehetségkutató

Kaáli Nagy Botond

Több, fiataloknak (is) szóló, tizenévesek és gyerekek által előadott rockkoncertre is sor kerül a tél végi
– tavasz eleji időszakban Marosvásárhelyen. A helyi
Rocksuli (és nem csak) rendezvényeiről van szó, amelyek közül több is számíthat a nagyközönség érdeklődésére.
A Rocksuli keretében marosvásárhelyi, elismert
rock- és popzenészek által felkészített gyerekek és
tinik sorrendben első, idei nagyobb rendezvényére – a
félévzáró gálaműsorra – február elsején, csütörtökön
délután 6 órától kerül sor a Sörház utcai Jazz&Blues
Club nagytermében. A gálaműsor a Rocksuli egyik
legfontosabb eseménye: ez az az alkalom, amikor a diákok egy sztármeghívott jelenlétében színpadra állva
megmutatják mindazt, amit az elmúlt időszakban tanultak. A februári vendégművész Pákay Csaba, azaz
AndyGhost, az Altar, a Masterpiece és több más híres
hazai együttes frontembere. Az eseményen részt vesz
a debreceni Rocksuli tanári zenekara is. A belépő 15
lej, Rocksuli-tagoknak természetesen ingyenes.
Február 23-án ismét a Rocksuli eseményére látogathatnak el az érdeklődők, ezúttal a Maros Művészegyüttes kövesdombi székházába, ahol este 7 órától a
Rocksuli díjazott diákjainak koncertje veszi kezdetét.
A 2017 júniusában tartott gálaesten két kiemelkedően
tehetséges diák kapott lehetőséget arra, hogy saját zenekarukkal – a TesoOK együttessel –, valamint meghívott művészekkel önálló koncert keretében
kápráztassák el a közönséget. Erre a produkcióra most
kerül sor, a koncerthez két neves előadó is csatlakozott
Szabó Előd, a Titán zenekar frontembere és Vizi Imre
személyében. A koncert megszervezésének felajánlója
a Maros Művészegyüttes.
Március 3-án, szombaton tehetségkutatóra kerül sor
Marosvásárhelyen! A Jazz&Blues Clubban déli 12 órától este 9 óráig zajlik a Peron Music Tehetségkutató
Fesztivál. A Peron Music Alapítvány mindeddig 22
Kárpát-medencei tehetségkutatót szervezett, 300 zene-
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ehogy jókat írjon rólam! –
nézett rám sokadjára
kérőn Csíki Lenke, az egykori bergenyei és maroskeresztúri gyermekek tanítónője. – Ne engem dicsérjen,
hanem a falut, az embereket! Az itteni pedagógusközösséget.
Védtelen, tiszta tekintete elbizonytalanított, úgy éreztem, túl nehéz a feladat. Aztán
csak hagytam magam sodorni a történettől,
amely a harmincas évek közepén Nyárádtőn
kezdődött, és most, 83 év távlatából kiszámíthatatlan, mélykék hullámokban érkezett
felém.
– Nyárádtőn születtem 1934. december
31-én, fél órával éjfél előtt. Leánygyermekként a szüleim fiatalítani szerettek volna egy
évet, ezért az anyakönyvemben január elseje
szerepel. Amikor édesapám elment bejelenteni, azt mondták neki a hivatalban, olyan
név, hogy Lenke, nem létezik. Ileanaként vettek nyilvántartásba. A keresztelésemkor
aztán a református lelkész tiltakozott az új
nevem hallatán, így lettem Ilona. A tanítóképzőbe azonban Móré Lenkeként jelentkeztem. Lenke is maradtam minden
tanítványomnak, kollégámnak. Gyermekkoromban Csittszentivánon laktunk, édesanyám
falujában.
Apám
részéről
nyárádszentbenedeki származású vagyok.
Líceumba Marosvásárhelyen jártam, a Rá-

kart léptetett színpadra, 70 tehetséget indított útjára.
Az alapítvány együttműködik Magyarország több
könnyűzenei tehetségkutató fesztiváljával, és rendszeresen delegál, illetve fogad zenekarokat az ország különböző tájairól és a környező országokból. A Peron
Music Alapítvány partnereivel 2012-ben rendezte meg
először Székelyföldön is a Peron Tehetségkutató Fesztivált. Marosvásárhelyen első alkalommal 2018. március 3-án veszi kezdetét a tehetségkutató a helyi
Rocksuli közreműködésével.
A tehetségkutatón részt venni pályázati úton lehet:
a Peron Music Alapítvány és a marosvásárhelyi Rocksuli pályázatot írt ki az Erdélyben működő, feltörekvő
rock- és alternatív zenekarok részére. A pályázat kétfordulós, nevezési díj nincs!
Az első forduló a jelentkezésből áll, kizárólag elektronikus úton, a Peron Music Alapítvány és a Rocksuli
Facebook- és weboldalán található online regisztrációs
űrlap értelemszerű kitöltésével. A zenekarok egy saját
szerzeménnyel pályázhatnak, melynek linkjét a pályázati űrlapon kell megadni. A szervezők kizárólag YouTube-linkeket fogadnak el. Jelentkezési határidő:
2018. február 20.
További információk a +3620-437.8012-es telefonszámon (Pap Tibor), valamint az info@peronmusic.hu
és a www.peronmusic.hu e-mail-címen, illetve honlapon találhatók. A beérkezett pályázatokat anyaországi
és erdélyi szaktekintélyek alkotta zsűri bírálja el. A pályázó zenekarok közül maximálisan 12 előadót hívnak
meg a döntőbe, amelyről filmfelvétel készül.
A második fordulót a döntő alkotja, erre kerül sor
március 3-án a dzsesszklubban. A döntőbe került zenekaroktól határozott fellépésű, produkciószintű előadást várnak, önmaguk bemutatásával. Minden
zenekarnak 15 perc műsoridő áll a rendelkezésére, és
legtöbb három dalt lehet majd játszani. A produkciók
után a zsűri röviden értékeli a zenekar teljesítményét.
A számos értékes nyereményen túl a legjobb csapatot
a zsűri delegálja a 2018. évi Öröm a zene tehetségkutató döntőjébe Budapestre – áll az alapítvány közleményében.

Sztárok feketében. Ez is jól
mutat a hollywoodi vörös szőnyegen. De meglepő. Máskor csupa
szín, csupa pompa, csuda csillogás kápráztatta el az érdeklődőket
a Golden Globe díjkiosztó ünnepén. Ezt a vasárnapi gálát, a 75.-et
a fekete estélyi, a fekete öltöny
uralta. Talán még a fehérnemű is
fekete volt. A tévéközvetítésből
erről nem bizonyosodhattunk meg.
Egyik-másik celeb bájaiból azonban elég sokat megmutattak. Többen mély dekoltázzsal, cseles
divatkreációs ötletekkel ellensúlyozták a hivalkodó színek hiányát.
És csilli-villi ékszertüneményekre
is közelített a kamera. De ezt nem
részletezem, nagyon sokan láthatták a tévéközvetítést, ha nem élőben, akkor utólag, mindenki
levonhatta a saját következtetéseit.
Kommentárokkal is tele a média,
jobb, ha tartózkodóbb maradok, s
máskorra tartogatom az esetleges
epés megjegyzéseket. Továbbra is
kényes a téma, amely az amerikai
filmfőváros e nagy, mondén eseményét így megváltoztatta. Bár a
gálán a szexuális zaklatás elleni
kirohanás kevésbé hevesen nyilvánult meg, mint ahogy előzetesen
számítottak rá, a #MeToo mozgalom az óceánon túl máig nem
lanyhult, és Európában is erőteljesen érezteti hatását. Nálunk nem
annyira, tájainkon inkább a melegekről szövegel a nép. Ne értse
félre, kedves olvasó, a kijelentés a
szokatlanul magas hőmérsékletre
vonatkozik, hetek óta azon sopánkodunk, hogy valahol még visszaüt
majd ez a természetellenes téli
kora tavasz. Bezzeg Amerikában!
Ott még mindig dideregnek a
derék amcsik. Kaliforniában kevésbé, arra a vidékre – tudjuk földrajzilag – rátelepedtek a melegek.
Várható volt egyébként az ünnepség színeváltozása, sokan előre
bejelentették, hogy a #Time’s
Up/Lejárt az idő mozgalom jegyében viszonyulnak a rendezvényhez, és juttatják kifejezésre
tiltakozásukat a nők zaklatása, a

Kincsek fehér-feketében

kóczi Ferenc Római Katolikus Főgimnáziumba, a későbbi Unireába. A táncospárom
a bolyais fiúk közül került ki… Mivel a háború után hiány volt tisztviselőkből, tíz osztállyal már lehetett érettségizni. Ezután
következett a tanítóképző. Az első évet Szászrégenben végeztem, aztán áthelyezték a képzőt Székelyudvarhelyre,
ott fejeztem be a tanulmányaimat. Tizenhat
évesen már tanítottam,
de azért, hogy szót fogadjanak nekem a diákok, azt mondtam
nekik, tizennyolc vagyok.
– Hol kezdte a pedagógusi pályát?
– Mezőbergenyében. Öt évet tanítottam a
faluban, a nagyobbik lányom is ott született.
Akkoriban két osztály jutott egy tanítónak,
az esti tanfolyamon az írástudatlan felnőtteket oktattam. Emlékszem, az istállólámpával
mentünk be órára. Lánykoromban kosárlabdáztam, a bergenyei diákoknak kézilabdacsapatot szerveztem. Szép időszak volt. Az
egykori tanítványaim a mai napig felhívnak,
megkeresnek. A telefonos füzetemben egy
egész oldal van teleírva a telefonszámaikkal.
A napokban is harminchatan hívtak fel,
olyan jólesett.

Erről jut eszembe

– Maroskeresztúr volt a következő állomás?
– Igen, az ötvenes évek második felében
kerültem ide. Egy évig titkárnői feladatokat
láttam el, aztán huszonkilenc éven át tanítottam. Rendkívül jóságos embereket ismertem meg itt is, mindenki mindenkinek
segített, a szomszédaim a havat is elseperték a kapum elől. A
tantestületben egészen
különleges, baráti légkör uralkodott. A falubeli felnőtt lakosságnak színjátszókört szerveztünk, sok
fellépésünk volt. Gagyi Erzsébet magyar
szakos tanárnő irodalmi találkozókat szervezett, Sütő Andrást ki is tüntették az iskolánkban. Emellett rengeteget kirándultunk,
még Moldvában is jártunk.
– Hogyan élte meg az 1990-es rendszerváltást?
– Éppen abban az évben nyugdíjaztak. De
azután is besegítettem az iskolában, ha szükség volt rá. A tanár kollégák közül sokan felkerestek, ha tanácsra volt szükségük, vagy
csak beszélgetni akartak. Ők egyébként a
mai napig meg-meglátogatnak.
– Hogyan telnek a nyugdíjas évtizedek?
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velük szembeni egyenlőtlen bánásmód ellen. A gála résztvevői a kezdeményezés kitűzőjét is viselték.
Érthető, hiszen az Év Embere díjat
is a MeToonak ítélte a közvéleményt nagyban befolyásoló, tekintélyes Time magazin. Ha már itt
tartunk, azt is mondjuk el, hogy az
Arany Glóbusz Cecil B. DeMille
nevével fémjelzett életműdíját ezen
az estén a rendkívül népszerű és
befolyásos Oprah Winfrey vehette
át. Ő is ennek az ügynek az egyik
fő szószólója, különben az első fekete nő, aki ezt a kitüntetést megkapta, és köszönő beszédében
ismét vehemensen kiállt a női
jogok érvényesítése mellett. Winfrey díján kívül még 24 elismerést
osztottak ki a kitüntetésre jelölt filmek és tévésorozatok alkotói, szereplői között. Olvastam ugyan a
mostani filmtermés és a gála kapcsán olyan véleményt, miszerint
„győzött a girlpower, de a katarzis
elmaradt”, s mint írják, a film kategória szegényesebb kiemelkedő
alkotásokban, mint az előző években, valószínűbb azonban, hogy a
lapok szívesebben ugrasztják ki a
kedélyeket borzoló címeket a dicsérőeknél. Magam abban a szerencsében részeltettem, hogy az
elmúlt hetekben láthattam néhány
joggal dicsért és jutalmazott tévésorozatot, ezek közül ajánlok most
egyet az önök figyelmébe. A Hatalmas kis hazugságok (Big Little
Lies) című hétrészes minisorozatot, amely négy díjat hozott a megvalósítóinak. Tényleg nagyon jó,
érdekes és különleges légkörű produkció, s nagyszerűek a színészek
benne. Megérdemli a legjobb minisorozat rangot, Nicole Kidman
pedig a legjobb női főszereplőnek,
Laura Dern és Alexander Skarsgard a legjobb női, illetve férfi főszereplőnek járó Golden Globe-ot.
Biztos önöknek is tetszeni fog, ha
lehetőségük lesz megtekinteni. Még
akkor is, ha minket itt, Romániában nemcsak a „hatalmas kis”, de
a hatalmas nagy hazugságokhoz is
hozzászoktattak. (N.M.K.)

– Igyekszem mindig munkát adni a kezemnek. Írásos kézimunkákat varrtam, a templomba szószékterítőt. Azonkívül körülbelül
kétszáz virágalátétet kötöttem. Mindenkit
meg szoktam velük ajándékozni.
Ízléses, kerek kézimunkákat vett elő, kérte,
válasszak belőlük vagy kettőt.
– Sokan szép összeget fizetnének érte –
vetettem fel, de Lenke néni elhessintette a
gondolatot.
– Nekem nem kell a pénz – szögezte le,
aztán a falon díszelgő papírmikulásra terelte
a figyelmemet. Az egyik unokája ajándékozta meg vele – árulta el, aztán elmosolyodott.
– Nálunk a családban a nők dominálnak.
Három lányom született. Hat unokám és kilenc dédunokám van, közöttük egy ikerpár.
Nemsokára fehér-fekete és színes fényképek
kerültek elő. Lenke néni boldogan mutatta
sorra kincseit. Legvégül a népszerű rockénekes,
Nagy Feró egy régi fotója került a kezembe.
– Apai ágon unokatestvérek vagyunk –
magyarázta beszélgetőtársam, aztán pár
perces tétovázás után engedélyét adta az információ közzétételéhez.
Nehézkes mozgása ellenére Lenke néni a
kapuig kísért. Elköszönés előtt még egyszer
emlékeztetett rá, hogy ha lehet, inkább csak
a faluról írjak, amely befogadta és elhalmozta szeretetével.
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A vidéki lakosság kiöregedését szeretnék
megfékezni

Tisztelt olvasók, gazdálkodók!
Szerkeszti: Vajda György

Mindenekelőtt a hagyományos
bort, búzát, békességet! köszöntővel
kívánunk sikerekben gazdag új esztendőt. Azzal a szándékkal indítottuk el az Agrovilág című oldalt,
hogy célirányosan tájékoztassuk a
mezőgazdaságban, vidékfejlesztésben, agroturizmusban érdekelteket
a szakterület újdonságairól, a pályázati lehetőségekről, ugyanakkor
egy-egy gazdálkodó vállalkozó bemutatásával példát mutassunk fel
azoknak, akik ezen a téren szeretnének dolgozni. Közéleti napilapként
nyitottak vagyunk bármely szakhatóság, intézmény felé, amely lapunk
segítségével osztaná meg informá-

cióit a gazdákkal. Ugyanakkor továbbra is felületet biztosítunk nemkormányzati szervezeteknek arra,
hogy ismertessék tevékenységüket
tagjaikkal és az érdeklődőkkel, továbbra is várjuk olvasóink, a gazdálkodók visszajelzését, hogy
közvetíthessük észrevételeiket, javaslataikat azoknak, akik orvosolhatják gondjaikat. Abban a
reményben és meggyőződéssel,
hogy a mezőgazdaság valóban a
megye, a térség vagy akár az ország
egyik húzóágazata lehet, az idén is
azon igyekszünk, hogy információinkkal hozzájáruljunk egy sikeres
mezőgazdasági évhez.

Ugyan még nem összesítették, hogy mennyi támogatást
nyújtott a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség 2017-ben, azonban egy
európai uniós ügynökség portálján nemrég nyilvánosságra
kerültek a 2016-os mezőgazdasági évben a mezőgazdasági
vállalkozásoknak és a magánszemélyeknek átutalt pénzösszegek.

ország saját költségvetéséből teremtett elő. Hogy képet kapjunk az öszszegek nagyságáról, álljon itt egy
lista az „éllovasokkal”. A legtöbb
pénzt az Agricost (Brăila megye)
kapta, ami 60.416.556 lej, ezt a céget
követi az Intercereal (Ialomiţa)
24.641.020, a Transavia (Fehér)
24.565.717, a Tebu Consult Invest
(Brăila) 24.503.600, az Agrisol International (Prahova és Ialomiţa)
23.883.427 lejjel. Az 50 cégnevet tartalmazó lista alján az Oncos Prod
(Kolozs) 7.463.57, a Chick Kft. (Hunyad) 7.290.108 lejjel áll. A toplistán
Maros megyei cégek nem találhatók,
az említetteken kívül Buzău, Vaslui,
Olt, Vrancea, Tulcea, Brassó, Konstanca, Vâlcea, Dolj, Călăraşi, Bihar,
Iaşi, Temes megyei mezőgazdasági
vállalkozások, farmok találhatók.

830.000 mezőgazdasági
egységet és farmert támogattak

A kimutatás szerint 830.000 jogi
és magánszemélyt támogattak összesen 2,471 milliárd euróval, amiből
1,677 milliárd euró az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból
(FEGA), 496,39 millió az Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Alapból származik, ehhez még hozzáadódik 298,19 millió euró, amit az

Újabb feltételek a legeltetésre

A kormány december 20-i ülésén elfogadta azt a sürgősségi rendeletet,
amellyel módosítja a 407/2006-as vadászati és vadgazdálkodási törvény legeltetésre vonatkozó 23. cikkelye (1) alpontjának c) bekezdését. Az új előírás
szerint bármely mezőgazdasági területen december 6. és április 24. között tilos
a háziállatok legeltetése. Kivételt képez az, amikor a tulajdonos saját területén
legeltet, vagy írásos beleegyezését adja a területet bérlőnek, a pásztoroknak,
hogy az említett időszakban a tulajdonában levő területen legeltethetnek.

Pályázni elővigyázatosan

Szentgerincén kevés, mintegy féltucatnyi gazda mondhatja el, hogy
nemcsak saját szükségletre termel,
hanem nyereségcélúan gazdálkodik.
A 37 éves Gál Károly tíz éve foglalkozik
földműveléssel és állattartással, mintegy négy éve döntött úgy, hogy megnöveli kisgazdaságát. Jelenleg 30
hektár területet művel meg, 21 szarvasmarhát tenyészt, amiből 17 fejőstehén.

Gligor Róbert László

A fiatal gazda elmondta, 2017-ben végre
időben megkapták a mezőgazdasági támogatásokat, az összeg egy részét novemberben, a
fennmaradó pénzt december végén utalták át
a számlájára. Ez volt az első olyan év, amikor
előre kiszámíthatta, hogy a földalapú, a tejtermelésre és az állatokra szánt támogatás
mire lesz elég. Mivel az előző években jelentős késéssel utalta át a támogatásokat a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökség (APIA), a műtrágyát hitelben
szállította le a forgalmazó. Jól jön az APIAtámogatás, de a segítség nem elég. A család
a támogatásokat visszafordítja a gazdaság
fejlesztésére. A nyereség tulajdonképpen a

December közepén az Európai
Parlament közgyűlése elfogadta az uniós agrárpolitikai
reformcsomagot. A képviselők
közül 503-an mellette, 87-en
ellene voksoltak, míg 13-an
tartózkodtak. Az intézkedésekkel, amelyek 2018. január
elsejétől léptek érvénybe, a fiatal farmereket támogatják,
ugyanakkor lehetővé tették,
hogy a gazdatársulások közvetlenül tárgyalják meg a
nagykereskedelmi felvásárlókkal termékeik árát, anélkül hogy megszegnék az EU
kereskedelmi versenyszabályzatát.

Eddig kollektív tárgyalási lehetőségük csak az olajbogyó- és gabonatermesztők, tejhasznú és
húsmarha-tenyésztő szakmai csoportosulásoknak volt. Daniel
Buda, az EP mezőgazdasági szakbizottságának tagja a sajtónak azt
nyilatkozta, hogy ezzel az intézkedéssel lehetővé teszik, hogy a farmerek jobban alkalmazkodjanak a
piaci kínálathoz, és áraikkal kiegyensúlyozhatják a kedvezőtlen
időjárás, vagy a valamilyen betegség miatti veszteségüket. Ugyanakkor a reformcsomag azt is
lehetővé teszi, hogy kivételes esetekben (fagykár, járvány stb.) sürgősségi támogatást nyújtsanak az
érintett gazdáknak.
„Nagyon fontos, hogy kiszámíthatóvá váljon a mezőgazdászok jö-

vedelme, mert ez biztonságot, stabilitást jelent számukra. Az intézkedésre azért is szükség volt, mert
az unióban a mezőgazdasági jövedelem az előző évhez viszonyítva
(2016) 30%-kal csökkent. Az
uniós szabályzatot minden tagországnak el kell fogadnia és a saját
törvénykezésével egyeztetve alkalmaznia. Az új mezőgazdasági reformcsomag megerősíti a farmerek
szakmai csoportosulásának tárgyalási pozícióját a nagykereskedőkkel szemben. A méltányos
versenyhelyzetben alakulhat ki
több zárt élelmiszerlánc, így olcsó
és jó minőségű termékeket juttathatnak a piacra a gazdák – mondta
Daniel Buda.
Tulajdonképpen arról van szó,
hogy az egy adott régióban létrehozandó társulások (ezek működtetésére is van már pályázati
lehetőség) felvehetik a kapcsolatot
a nagyáruházakkal, és a saját gazdasági tényezőiket figyelembe
véve (termelési, szállítási stb. költségek) megállapodhatnak egy mezőgazdasági évre a leszállítandó
termék mennyiségében. Ezáltal
több hazai termény juthat piacra
anélkül, hogy ezzel illojális versenyhelyzetet teremtenének más
uniós országbeli terméket előállító
forgalmazónak. Ehhez azonban valóban szükség van arra, hogy létrejöjjenek a termelői csoportok,
hiszen csak úgy lehet megmaradni
a piacon, ha biztosítják a folyama-

tos ellátást olyan minőségben,
amely kiszorítja az importtermékeket.
Egy másik fontos intézkedés a
fiatal farmerekre vonatkozik. Az
uniós felmérések kimutatták, hogy
egyes országokban egyre több fiatal költözik vidékről városra, nagyfokú a kiöregedés, és emiatt
nagyon sok mezőgazdasági földterület parlagon hever. A jelenséget
elősegíti az is, hogy bonyolultak a
területvásárlási, bérlési feltételek,
alacsony a gazdálkodók jövedelme, kevés a beruházási lehetőség és elnéptelednek a falvak. A
jelenség Görögországban, Olaszországban,
Spanyolországban,
Portugáliában, Írországban, Svédország északi részében, a balti államokban és Finnországban is
tapasztalható. Ezért az új szabály
szerint a tagállamok rugalmasabban kezelhetik az EU-alapokra pályázás
esetében
az
aktív
farmereknek és/vagy a fiatal gazdáknak szánt kritériumokat,
ugyanakkor 25-50%-kal növelhetik a 25-90 hektáros gazdaságoknak szánt támogatást. Mindkét
intézkedéssel tulajdonképpen a vidéki lakosság kiöregedését szeretnék megállítani, ugyanakkor a
parlagon maradt földterületeket
felszámolni és olyan biztos piacot
teremteni a mezőgazdasági termékeknek, ami lehetővé teszi a hoszszú távú fejlődést – hangsúlyozta
az EP-képviselő.

85 millió euró gyümölcstermesztés-fejlesztésre

A 2014–2020-as országos vidékfejlesztési
program keretében 2017. december 27-e
és 2018. június 30-a között pályázni lehet
gyümölcsösök telepítésére, valamint a
gyümölcstermesztéshez, értékesítéshez
kötődő gazdasági tevékenységek támogatására. A megpályázható összeg 85 millió
euró.

Az összegre engedélyezett – gyümölcstermesztés
terén tevékenykedő – magánszemélyek, termelőcsoportok, szövetkezetek pályázhatnak. A kisebb farmok
esetében ültetőanyag (facsemete) beszerzésére a következő összegekre pályázhatnak: 100.000 euróig,
amennyiben egyszerű beszerzésről van szó, 300.000
euróig a gyümölcsös újratelepítésének fedezésére,
valamint gépek vásárlására, 450.000 euróig, amennyiben a termesztéstől az értékesítésig kiépítik a teljes élelmiszerláncot. A közepes méretű farmok

esetén az említett kategóriánként a megpályázandó
összegek a következőképpen változnak: 250.000
euró, 750.000 euró, illetve 1.050.000 euró. A társulásoknak 350.000 eurós pályázati keretet biztosítanak egyszerű beruházásokra, 600.000 eurót
csemetevásárlásra, 750.000 eurót pedig gépek vásárlására, gyümölcsös alapítására, illetve frissítésre, valamint a mezőgazdasági terület
rendeltetésének átalakítására, illetve 1.050.000
eurót célozhatnak meg azok, akik a teljes élelmiszerláncot kiépítik.
A pályázóknak romániai illetőségű vállalkozói engedéllyel kell rendelkezniük, és biztosítani kell a
program ideje alatt az 50%-os önrészt. Nem pályázhatnak azon gazdasági egységek, amelyek az újrakibocsátott 31/1990-es és a 85/2014-es törvények
alapján felszámolás, jogi átszervezés, illetve csődeljárás alatt állnak.

sárlásának költségeit. Amint alkalom adódik,
ismét hitelt igényelnek, hiszen szükség van
egy korszerűbb traktorra és egy kukoricagabona értékesítéséből származik, de ez is kombájnra. A hitel segítene ezek beszerzéséúgy, hogy saját munkájuk értékét nem szá- ben, a különbözetet más kölcsönökből és
molják fel.
saját alapból fedeznék. A gazda az állatálloGál Károly kifejtette, nem tudott minded- mány fejlesztésén is gondolkodik, de a tejterdig élni a pályázati lehetőségekkel, mivel
nincs meg a kellő iskolai végzettsége, szakképesítése, és gázolajár-támogatást sem tud
igényelni, mivel nem vállalkozásszerűen
végzi a tevékenységét. Ezen a jövőben változtatna, de egyelőre a meglévő lehetőségeket kell mérlegelniük. A pályázatokat
óvatosan kezeli, mert egyrészt nincs semmi
biztosíték, hogy a pályázatírásra fordított öszszeg megtérül, ám ha mégis nyerne, akkor
sem biztos, hogy teljesíteni tudná a felvállalt
üzleti tervet. A tej felvásárlási ára 0,80 lej. Átlagban napi kétszáz liter tejet vásárol fel egy
nyárádszeredai feldolgozóüzem, de a literenkénti ár ingadozása miatt nem lehet biztos
gazdasági számításokat végezni.
Ennek ellenére Gálék nem mondtak le
arról, hogy gazdaságukat tovább fejlesszék.
A helyi református egyházközség holland
partnerkapcsolatainak köszönhetően a szentgericei gazdák mikrohiteleket igényelhetnek.
A család is élt ezzel a lehetőséggel, már háromszor vettek fel ötéves kölcsönt: eddig
17.500 eurót kaptak, amiből részben fedezték
Fotó: Gligor Róbert László
az istállóépítés, körbálázó és egy traktor vá-

melés mellett maradnak, a húsállatok piacában egyelőre nem bíznak. Mivel a faluban
nem működik társulás, mindenki a saját területét használja, ezért kevés a szabad legelő,
nem igazán lehet parcellákat bérelni. Ezért is
fontos, hogy a gazdálkodás kiszámítható legyen.
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Így zajlik majd a Nemzetek Ligája sorsolása

Az idén bemutatkozó Nemzetek
Ligája sorozat sorsolását január
24-én tartják Lausanne-ban. A Magyar Labdarúgó-szövetség honlapján ismertette ennek menetét.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a magyar és a román
labdarúgó-válogatott egyaránt a C
ligába nyert besorolást, a magyarok mindjárt a divízió első helyére
kerültek a világranglistán elfoglalt
helyük alapján, a románok pedig
közvetlenül mögöttük következnek. Ennek megfelelően a négy
közül az 1-es kalapból húzzák
majd ki a sorsoláson, amelyen először a D liga csoportjait sorsolják,
és ezt követően kerül sor a C li-

gára. A kisorsoltak között egy háromcsapatos és három négycsapatos csoport lesz. Az, hogy a
magyar és a román csapat ezek
közül melyikbe kerül, a sorsolástól
függ.
Először a 4-es kalap három csapatát húzzák ki. Az elsőként kihúzott csapat a C2-es csoportba
kerül, a második a C3-asba, majd
a harmadikként kihúzott válogatott
a C4-es csoportba kerül. Ezután a
3-as kalapban lévő csapatok
ugyanezen metódus alapján kerülnek be csoportjaikba, azzal a különbséggel, hogy itt már négy
csapat van a kalapban, tehát az
első kihúzott a C1-es csoportban

A sorozat értékcsoportjai
A osztály:
* 1. kalap: Németország (40,747 pont, 1.), Portugália (38,655,
2.), Belgium (38,123, 3.), Spanyolország (37,311, 4.)
* 2. kalap: Franciaország (36,617, 5.), Anglia (36,231, 6.), Svájc
(34,986, 7.), Olaszország (34,426, 8.)
* 3. kalap: Lengyelország (32,982, 9.), Izland (31,155, 10.),
Horvátország (31,139, 11.), Hollandia (29,866, 12.)
B osztály:
* 1. kalap: Ausztria (29,418 pont, 13.), Wales (29,269, 14.),
Oroszország (29,258, 15.), Szlovákia (28,555, 16.)
* 2. kalap: Svédország (28,487, 17.), Ukrajna (28,286, 18.), Írország (28,249, 19.), Bosznia-Hercegovina (28,200, 20.)
* 3. kalap: Észak-Írország (27,127, 21.), Dánia (27,052, 22.),
Csehország (27,028, 23.), Törökország (26,538, 24.)
C osztály:
* 1. kalap: MAGYARORSZÁG (26,486 pont, 25.), ROMÁNIA
(26,057, 26.), Skócia (25,662, 27.), Szlovénia (25,148, 28.)
* 2. kalap: Görögország (24,931, 29.), Szerbia (24,847, 30.), Albánia (24,430, 31.), Norvégia (24,208, 32.)
* 3. kalap: Montenegró (23,912, 33.), Izrael (22,792, 34.), Bulgária (22,091, 35.), Finnország (20,501, 36.)
* 4. kalap: Ciprus (19,491, 37.), Észtország (19,441, 38.), Litvánia (18,101, 39.)
D osztály:
* 1. kalap: Azerbajdzsán (17,761 pont, 40.), Macedónia
(17,071, 41.), Fehéroroszország (16,868, 42.), Grúzia (16,523, 43.)
* 2. kalap: Örményország (15,846, 44.), Lettország (15,821,
45.), Feröer-szigetek (15,490, 46.), Luxemburg (14,231, 47.)
* 3. kalap: Kazahsztán (13,431, 48.), Moldova (13,130, 49.), Liechtenstein (10,950, 50.), Málta (10,870, 51.)
* 4. kalap: Andorra (10,240, 52.), Koszovó (9,950, 53.), San Marino (8,190, 54.), Gibraltár (7,550, 55.)
Kolumbiai kapitány a chilei kispadon
A kolumbiai Reinaldo Rueda lett a chilei labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.
„Nemzetközi
tapasztalattal
rendelkező edző, akinek már sikerült kijutni csapatával a világbajnokságra,
amely sportágunk legrangosabb eseménye” – nyilatkozta a chilei szövetség elnöke, Arturo Salah az új kapitányról.
Hozzátette: Rueda a 2022-es vb selejtezősorozatának végéig tartó szerződését automatikusan meghosszabbítják, ha a
válogatott kijut a katari rendezésű világversenyre. A 60 éves
szakember elődje, Juan Antonio Pizzi október közepén távozott
a chilei kispadról, miután együttesével nem sikerült kijutnia az
idei oroszországi vb-re. Rueda korábban a kolumbiai, a hondurasi és az ecuadori válogatottat is irányította. Hondurast a 2010es vb-re vezette ki, Ecuadort a 2014-es tornára. A Copa America
legutóbbi két kiírásában győztes chilei válogatotthoz a brazil Flamengótól érkezett, amelynek irányítását a klubhoz játékosként
és edzőként is kötődő Paulo César Carpegiani vette át.

Röviden

* Lionel Messi góllal ünnepelte meg 400. bajnoki
mérkőzését a spanyol labdarúgó La Liga 18. fordulójának vasárnapi játéknapján. Az FC Barcelona argentin sztárja – aki már 16 találattal vezeti a
góllövőlistát – a 12. percben egy kapáslövéssel juttatta vezetéshez csapatát a Levante ellen 3-0-ra megnyert mérkőzésen.
* Gareth Bale duplája ellenére nem nyert a Real
Madrid: a címvédő királyi klub 2-2-es döntetlent játszott a Celta Vigo otthonában a spanyol labdarúgóbajnokság 18. fordulójának vasárnapi játéknapján.
* Már a 64 között kiesett az angol FA Kupából a
címvédő Arsenal labdarúgócsapata, miután vasárnap
4-2-re kikapott a másodosztályú Nottingham Forest
otthonában.
* Aubameyang a kínai Szuperligában köthet ki: állítólag két ottani klub is szeretné leigazolni a Borussia
Dortmund labdarúgóját. A 28 éves gaboni csatár – aki

kap majd helyet. A magyar válogatottnak helyt adó 1-es kalap csapatainak csoportja tehát a C liga
sorsolásának végén derül majd ki.
A meccsidőpontok kialakításánál fontos – a magyar és a román
válogatottat egyaránt érintő –
szempont lehet, hogy Finnország
és Norvégia az éghajlati viszonyok
miatt novemberben már nem játszhat mérkőzést hazai pályán. Emellett Észtország és Litvánia hazai
mérkőzéseinek időpontjait is befolyásolhatja a két ország téli időjárása.
A sorsolás után az egy csoportba
került csapatok képviselői a helyszínen egyeztetnek majd arról,
hogy melyik csapat mikor kivel
játszik, majd a mérkőzések pontos
dátumait és kezdési időpontjait ezt
követően még aznap, vagyis január
24-én, nem sokkal 16 óra után már
ismertek lesznek.
Az összecsapásokat a következő
időszakokban rendezik:
* meccsnap: szeptember 6-8.
* meccsnap: szeptember 9-11.
* meccsnap: október 11-13.
* meccsnap: október 14-16.
* meccsnap: november 15-17.
* meccsnap: november 18-20.
A fő meccskezdési időpont
21.45 óra lesz romániai idő szerint.
A szombati és vasárnapi napokon
viszont a mérkőzések többsége 19
órakor kezdődik, de ezeken a napokon is lesznek mérkőzések
21.45-től, illetve 16 órától is.
Ha a magyar vagy a román válogatottat a C1-es csoportba sorsolják, amelyben 3 csapat kap
helyet, akkor a fenti meccsnapok
közül kettőn barátságos mérkőzést
kell játszania. A B és A ligában kizárólag háromcsapatos csoportok
lesznek, így az ellenfelek ezek
közül a csapatok közül is kikerülhetnek, de akár Európán kívüli válogatottal is megállapodhatnak a
nemzeti szövetségek. Legkésőbb
március 2-ig hivatalosan is bejelentésre kerülnek ezeknek a barátságos mérkőzéseknek a párosításai
és pontos kezdési időpontjai is.

az elmúlt idényben 31 góllal a Bundesliga legeredményesebbje volt, most pedig már 13-nál jár – kínai
lapok szerint az anyagilag jövedelmezőbb ázsiai ajánlatok közül fog inkább választani az élénk európai érdeklődés ellenére. A legnagyobb eséllyel állítólag a
Fabio Cannavaro által edzett Kuangcsou Evergrande,
a kínai Szuperliga címvédője száll harcba. Aubameyang szerződését decemberben 2021 nyaráig meghosszabbították Dortmundban, ennek ellenére neve
gyakran felmerül a Real Madriddal, illetve több Premier League-klubbal összefüggésben is.
* Usain Bolt focizni fog, a Borussia Dortmund ad
neki egy esélyt. A jamaicai sztáratléta az augusztusi
világbajnokság után vonult vissza, és azóta sokszor
elmondta, hogy még a Manchester Unitedben is el
tudná képzelni magát futballistaként. A 31 éves sportoló menedzsmentjét több csapat is megkereste, menjen hozzájuk, a Dortmundnál köthet ki.
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Szalayék felborultak, de folytatják
a versenyt a Dakar-ralin

A brit Sam Sunderland (KTM)
nyerte hétfőn a 2018-as Dakar-rali
harmadik etapját a motorosok mezőnyében. A szatmárnémeti Gyenes
Emánuel (KTM), akárcsak egy nappal korábban, a 37. helyen végzett.
A perui Pisco és San Juan de
Marcona közötti 295 kilométeres
távot 3 óra 20 perc 43 másodperc
alatt teljesítette a szombati nyitó
etapon is győztes brit címvédő. Őt
Kevin Benavides (Honda) követte 3
perc 3 másodperces hátránnyal,
majd az ausztrál Toby Price (KTM)
következett (+3:28). Gyenes Emánuel a 37. helyen végzett, 37 perc
29 másodperccel a győztes után.
Összetettben a brit Sam Sunderland vezet (6:18:36), az argentin
Kevin Benavides (Honda , +4:38)
és a chilei Pablo Quintanilla (Husqvarna, +5:00) előtt. Gyenes a 34.
helyen áll, 1 óra 14 perc 16 másodperc hátránnyal. Az egyetlen még
versenyben lévő magyarországi
motoros, Dési János (KTM) – Horváth Lajos technikai hiba miatt fel-

adni kényszerült a Dakart – a 102ként teljesítette a harmadik etapot
(+ 1:55:32), összetettben a 107. helyet foglalja el.
A Szalay Balázs, Bunkoczi
László kettős bukott, de az autósok
mezőnyében még versenyben van a
40. Dakar-rali harmadik szakasza
után. A magyar páros Facebookoldalának beszámolója szerint az
autójukban először az önindító
ment tönkre, majd hét kilométerrel
a cél előtt „leestek” egy dűne tetejéről.
„Felborultunk, az autó az oldalán
állt meg, megint elment belőle a töltés, úgyhogy hiába állított talpra valaki, nem tudtunk továbbmenni. Jött
egy másik autó, aki húzott egy
ideig, de amikor egy magasabb dűnéhez értünk, ott hagyott az aljában” – nyilatkozta a pilóta. Szalay
hozzátette: végül este tíz körül egy
perui társuk segített rajtuk, így értek
el a szerelőikhez. A viadal honlapja
szerint Szalayék egyelőre összetett
időeredmény nélkül állnak.

Változhatnak a pénteki
edzések a Forma–1-ben

A versenyhétvégék drasztikus átalakítása már nem téma a Forma–1
új többségi tulajdonosánál, a Liberty Mediánál, a pénteki szabadedzések lebonyolítása azonban
változhat a jövőben – hintette el a
királykategória sportigazgatója,
Ross Brawn.
Korábban felmerült, hogy az
amerikaiak fenekestül felforgatják a
versenyhétvégéket: szóba került,
hogy kétnaposra rövidítik a programot, és a show javítása érdekében
magukat a futamokat is lerövidítik.
Brawn most elárulta, a pénteki szabadedzésekkel kapcsolatban továbbra is nyitottak az új ötletekre, a
versenyek hossza viszont feltehetően változatlan marad.
„Úgy vélem, a nagydíjak hossza
nagyjából rendben van” – idézte a
Sky Sportsnak adott nyilatkozatát
az M4 Sport. „Nem túl hosszúak, és
nem is túl rövidek. Kellőképpen lefoglalják az embereket. Azt akarjuk,
hogy a versenyhétvégék fejlődjenek. Legyenek kiemelkedő pillanataik, és legyen egy konkrét
befejezés. Nem hiszem, hogy a versenyek hosszán kellene változtatnunk, más területeken ugyanis több
fejlődést érhetünk el. Az időmérő is
egészen jól működik” – magyarázta.
„A pénteki szabadedzéssel kapcsolatban vannak megbeszélések.
Szükségünk van kettőre? Vagy tartsunk csak egyet a délutánokon?
Egy másik fontos téma a futamok

számának a növelése, ennek az
érintésével pedig adja magát a kérdés, változtassunk-e a formátumon,
hogy levegyünk némi terhet a csapatok válláról, és ők teljesíthessék
ezeket a versenyeket” – elmélkedett
a tapasztalt szakember.
Brawn kiemelte, a Liberty számára továbbra is kulcsfontosságú a
nézők és a sportág közötti „távolság” csökkentése. Éppen ezért felvetette, hogy a Forma–1-ben is
nyilvánossá válhatna a gépátvétel,
mint a Le Mans-i 24 órás esetében,
és ez a program is a versenyhétvége
szerves részévé válhatna. „Mindig
a szurkoló az első, és mit akarnak
látni ők a hétvége során? Mindig
közelebb akarnak kerülni az autókhoz és a versenyzőkhöz” – szögezte
le Brawn.
„Ez nagyon fontos számukra. És
mi mit tehetünk ennek érdekében?
Van egy javaslat a nyitott gépátvételre. Vagyis az autók ki lennének
állítva, és a nézők odamehetnének,
megtekinthetnék őket. Le Mans-ban
így csinálják, és ott ez egy nagyszerű esemény. A szurkolók odamennek, az autókat még fel is
emelik, és alulról is megnézhetik
őket. Mi is vizsgáljuk az ilyen jellegű dolgokat. Magával a versenynyel
kapcsolatban
viszont
konzervatív vagyok, szóval ezen a
téren jelenleg nincsenek komolyabb
terveink” – nyugtatta meg azokat,
akik a jelenlegi futamformátum
miatt aggódtak.
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Az ajándékozásról (V.)

Az ajándékozási szerződés – ingyenes jellege mellett – alapvető
jellemzője, hogy főszabályként
visszavonhatatlan, vagyis amenynyiben egy ajándékozási szerződés
aláírásra kerül, már nem vonható
vissza az ajándékozó által, az ajándékozás tárgya pedig nem igényelhető vissza.
Ez a jellegzetesség azt hivatott
elkerülni, hogy a megajándékozott ne érezze állandóan Damoklész kardjaként maga fölött a
visszavonás szankciójának terhét, és az ajándékozás ne váljon
befolyásolási eszközzé, hiszen
annak lényege az önzetlen adakozási és ajándékozási szándék,
nem a haszonszerzés és nem
mások befolyásolásának szándéka.
Ezen főszabály ellenére a román
Polgári törvénykönyv lehetővé
teszi bizonyos esetekben az ajándékozás visszavonását. Ezek az
esetek a megajándékozott hálátlansága, valamint az ajándékozást terhelő meghagyások (a meghagyás
az ajándékozott számára az ajándékozó által kikötött, meghagyott feladatok)
indokolatlan
nem
teljesítésének esetei.
A törvény értelmében hálátlanságról a következő esetekben beszélünk:
amennyiben
a
megajándékozott az ajándékozó
vagy egy ahhoz közel álló személy
életére tör. Ugyancsak hálátlanságról beszélünk, amennyiben a megajándékozott, tudva, hogy valakik
az ajándékozó vagy a hozzá közel
álló személy életére szándékoznak
törni, erről azokat nem értesíti.
A hálátlanság második esete az,
amikor a megajándékozott olyan
cselekedetben vétkes az ajándékozóval szemben, amelyet a büntetőjogi szabályok büntetnek, vagy
kegyetlenül bánik az ajándékozóval, vagy súlyos becsületsértést
követ el ellene.
A hálátlanság harmadik esete az
a helyzet, amikor a megajándéko-

zott megtagadja az ajándékozó számára élelem biztosítását az ajándék
értékének aktuális határain belül,
figyelembe véve azt is, hogy az
ajándék milyen állapotban volt az
ajándékozás pillanatában.
A meghagyás nem teljesítése
miatti visszavonás nem működik
automatikusan, ennek elrendelése
érdekében bírósági peres keresetet
kell beadni. Ez a kereset egy év
alatt évül el, attól kezdve, hogy az
ajándékozónak tudomására jutott
a hálátlanságot kiváltó ok. A hálátlanság okán indított keresetet
nem lehet az ajándékozott örököseivel szemben benyújtani, viszont amennyiben a per alatt a
megajándékozott elhalálozott, a
keresetet lehet folytatni az örökösökkel. Tehát a visszavonási keresetet mindenképpen a hálátlan
megajándékozott halála előtt kell
ellene indítani, utána lehet folytatni, de elindítani semmiképpen
sem.
Hálátlanság okán az ajándékozó
örökösei nem terjeszthetnek be
visszavonási pert a bíróságra, csak
akkor, ha az említett egyéves elévülési időben az ajándékozó elhunyt, és nem bocsátotta meg a
hálátlanságot a megajándékozottnak.
Ennek ellenére a megajándékozott személy örökösei kérhetik a
bíróságtól az ajándékozás visszavonását abban az esetben, ha az
ajándékozó úgy hunyt el, hogy
nem szerzett tudomást a megajándékozott személy hálátlanságáról.
Ebben az esetben ezt a keresetet az
örökösök az ajándékozó elhalálozásától számított egy éven belül
kell beterjesszék az illetékes bíróságra.
Az ajándékozás visszavonásának másik esete, amikor a megajándékozott indokolatlanul nem
teljesíti azokat a kötelezettségeket,
amelyeket az ajándékozó számára
az ajándékozási szerződésben előírt.
Amennyiben a pert az ajándékozó indította, de időközben elhunyt, az eljárást örökösei
folytathatják.

Informatikusok előnyben

Amennyiben a bíróság visszavonja az ajándékozást, az ajándék
tárgyát a megajándékozott köteles
természetben visszaszolgáltatni,
vagy amennyiben ez nem lehetséges, ki kell fizesse az ellenértékét
arra a pillanatra számolva, amikor
a bírósági ítélet jogerőre emelkedett. Az ajándékok jogi gyümölcseit (például ingatlan esetén a
beszedett bérleti díjat) a bírósági
kereset beterjesztésétől számítva
szintén vissza kell szolgáltatni,
amennyiben a keresetet a bíróság
jóváhagyta. Ha az ajándék tárgyát
a megajándékozott időközben elidegenítette valamilyen ár vagy
szolgáltatás ellenértéke fejében
(visszteher – act juridic cu titlu
oneros), a jóhiszemű harmadik
személy (aki nem tudott a perről)
jogát már nem semmisítik meg, és
az ajándék tárgyát nem kell visszaszolgáltassa. Pl. ha az ajándékozott
ingóságot a megajándékozott a
visszavonási kereset iktatása előtt
eladta. Ha ingatlanról van szó, ezt
az elidegenítést a tulajdoni lapra
(extras de carte funciară) be kell
jegyezni.
A meghagyások teljesítése vagy
az ajándékozás visszavonása érdekében az ajándékozó vagy annak
jogutódjai bírósági peres keresetet
indíthatnak, hogy az ajándékozottat kötelezzék a feladatok teljesítésére vagy az ajándékozási
szerződés felbontására. Az a harmadik személy, aki a meghagyásfeladatok kedvezményezettje volt,
nem kérheti a bíróságtól az ajándékozás visszavonását, csak a meghagyás teljesítésére kötelezheti az
ajándékozottat. Ez a kereset a teljesítés határidejétől számított
három éven belül évül el, vagyis a
pert ebben az időintervallumban
kell indítani, tehát nem egy éven
belül, amint az a hálátlanság esetén
történik.
A következő részben a házastársak közötti ajándékozás viszszavonhatóságáról,
valamint
azok tárgytalanságáról beszélünk.
(Folytatjuk)

Versenyvizsga a csendőrségnél

A marosvásárhelyi mobil csendőralakulat
külső személyzetet alkalmaz versenyvizsgával két altiszti állás betöltésére
kommunikáció és informatika szakterületre.

Az érdekeltek január 15-éig, hétfőn 12 óráig
személyesen kell leadják a kérvényüket a marosvásárhelyi mobil csendőralakulat marosszentgyörgyi székhelyén, a Máriaffi Lajos park 7. szám
alatt.
Feltétel az érettségi oklevél és elektronikai, telekommunikációs, elektrotechnikai, informatikai, szá-

mítógép-kezelői vagy információtechnológiai képesítés. A versenyvizsgára 2018. március 1-jén és 2-án
kerül sor, és a meghirdetett állások szerinti könyvészetből összeállított rácstesztből áll, amellyel az ismereteket mérik fel.
Bővebb felvilágosítás a versenyvizsgát és könyvészetet illetően a www.jandarmeriamobilamures.ro
honlapon található a karrier/alkalmazási hirdetések
menüpontban, illetve az egység marosszentgyörgyi
székhelyén vagy a 0265/319-857-es telefonszám
24515/24504-es mellékállomásán munkanapokon 8–
16 óra között. (szer)

Anyasági támogatás
és babakötvény

Január elsejétől igényelhető
az anyasági és az életkezdési
támogatás. A magyar kormány a Köldökzsinór program
keretében kiterjeszti az egyszeri anyasági támogatást a
külhoni magyarságra is – tájékoztatnak
Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának honlapján.

2018. január elsejétől a Magyarország területén kívül született és
ott élő magyar állampolgárságú
gyerekek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja gyermekenként 64.125 forint anyasági
támogatásra, a gyermek pedig
42.500 forint összegű életkezdési
támogatásra jogosult. A babakötvény révén minden gyermeknek indítanak egy Start-számlát, ezen
42.500 forintos kezdőtőkét helyeznek el. A támogatást a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar
külképviseleteken, Magyarországon az integrált ügyfélszolgálatoknál, postai úton és elektronikusan
lehet igényelni.
Az anyasági támogatás előfeltétele a magyar állampolgárságú
gyermek külföldön történt születésének magyarországi anyakönyvezése; Szlovákiában vagy Ukrajnában élő gyermek részére „magyarigazolvány” kiadása; Örökbefogadó szülő esetén további feltétel,
hogy az örökbefogadást a gyermek
születését követő hat hónapon belül
jogerősen engedélyezzék; Gyám
esetén további feltétel, hogy a gyermek a születését követő hat hónapon belül jogerős határozat alapján
a gondozásába kerüljön. A kérelmet
a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani, késedelmes benyújtás esetén igazolási
kérelemnek van helye.
Az anyasági támogatás legkorábban 2018. január 1. napjától igényelhető. Amennyiben a gyermek
2017. június 30-a után született, az
anyasági támogatás iránti kérelmet
a gyermek születésétől számított hat
hónapon belül lehet személyesen
benyújtani a konzuli feladatot ellátó
hivatásos magyar külképviseleteken, Magyarországon az integrált
ügyfélszolgálatoknál, postai úton
(Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A), elektronikusan (ügyfélkapus regisztrációt
követően): https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
Az anyasági támogatás egyszeri
ellátás, melynek gyermekenkénti
összege 64.125 forint, ikergyermekek esetén 85.500 forint.

Fiatalok életkezdési támogatása –
babakötvény
Életkezdési támogatásként jelenleg egyszeri 42.500 forint támogatási összeg jár, amelyet a Magyar
Államkincstár a gyermek részére
nyitott életkezdési letéti számlán ír
jóvá. A számlán elhelyezett összeget – egészen a gyermek nagykorúságáig – a Magyar Államkincstár
évenként növeli az inflációval (éves
átlagos fogyasztói árindex százalékos mértékével) megegyező mértékű kamattámogatással. Az így
felhalmozott megtakarításról a 18.
életévét betöltött gyermek rendelkezhet. A 2017. június 30-a után
született, Magyarország területén
kívül élő magyar állampolgárságú,
Magyarországon anyakönyvezett
gyermek jogosult az életkezdési támogatásra, a kérelmet a gyermek
születését követően lehet benyújtani. Az életkezdési támogatás
2018. január 1-jétől igényelhető a
2017. június 30-a után született
gyermekek után. Az életkezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott összege Start-számla nyitásával
gyarapítható.
Mi a Start-számla?
Szülő vagy hozzátartozó kezdeményezésére a gyermek részére a
Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapírszámla, amelyre átkerül az
életkezdési letéti számlán elhelyezett egyszeri életkezdési támogatás,
és amelyre a szülő és más hozzátartozó további összegeket fizethet be.
A befizetések után állami kamattámogatás jár, amelynek mértéke az
éves szülői és hozzátartozói befizetések 10%-a, de legfeljebb évi
6.000 forint. A Start-számlán lévő
megtakarításokat a Magyar Államkincstár automatikusan Babakötvény típusú állampapírba fekteti,
amely az életkezdési letéti számlánál 3 százalékponttal magasabb kamatprémiumot fizet. Start-számla
nyitható továbbá a 2017. július 1-jét
megelőzően született, ezért egyszeri
életkezdési támogatásra nem jogosult, de az egyéb jogosultsági feltételeknek megfelelő gyermek részére
is, 25.000 forint kezdő befizetéssel.
A gyermek ez esetben jogosult a
Start-számla megnyitásával járó
egyéb kedvezményekre. A Startszámla személyesen nyitható a Magyar
Államkincstár
bármely
állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán. Startszámla külképviseleten keresztül nem igényelhető. A
támogatásokról bővebben a főkonzulátus honlapján lehet tájékozódni:
https://csikszereda.mfa.gov.hu/news
/anyasagi-tamogatas-es-babakoetveny. (pálosy)

Online időpontkérés
házasulandóknak

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal keretében
működő anyakönyvi hivatal
tájékoztatja a házasulandókat, hogy lehetőségük van
online időpontfoglalásra, amit
a tervezett házasságkötés
előtt tizenegy nappal meg kell
ejteni.

Az érdekeltek az önkormányzat
honlapján néhány kattintással otthonukból kényelmesen kiválaszthatják a házasságkötésük tervezett
időpontját (napot és órát). A programálás elfogadását a megadott e-

mail-címre jelzik vissza, a kapott
üzenetben pedig tájékoztatják a házasulandókat a házasságkötéshez
szükséges dosszié beadásának időpontjáról. Az online időpontfoglalás
a
hatósággal
való
kapcsolattartás egyszerűsítését célozza, és mindenekelőtt a román állampolgárságú egybekelők vehetik
igénybe. Tavaly 872 házasságlevelet állítottak ki, míg 2016-ban 907
alkalommal mondták ki a boldogító
igent megyeszékhelyünkön – áll a
Claudia Trif igazgató által aláírt tájékoztatóban. (sz.p.p.)
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Erdély a vallásszabadság bölcsője

(Folytatás az 1. oldalról)
Unitárius Egyház rangidős főgondnoka az egyház intézményi megalakulása
450.
évfordulójának
fontosságára hívta fel a sajtó figyelmét. Gyerő Dávid főjegyző pedig a
vallásszabadság nemzetközi vonatkozásáról, valamint a világ más részein élő unitáriusok közös ünnepi
alkalmairól számolt be a sajtó képviselőinek.
Kovács István közügyigazgató a
szabad vallásgyakorlás kihirdetésének egyediségét hangsúlyozva elmondta: a világon először
Erdélyben mondták ki azt, hogy
minden közösséget megillet a szabad prédikátorválasztás joga, és e
kijelentéstől kezdve az emberiség
történelme megváltozott. „Az erdélyi országgyűlés 1568-as vallásügyi
határozata, amely a szabad prédikátorválasztás jogát biztosította a
gyülekezetek számára, egy olyan
pillanat, amely radikálisan új szem-

léletet – a vallásszabadság lehetőségét – biztosította. A jubileumi
évvel az a célunk, hogy a 450 évvel
ezelőtt élők szellemiségét ragadjuk
meg, illetve, hogy hajtsunk fejet
történelmi léptékű döntésük előtt”
– mondta Kovács István közügyigazgató, majd hangsúlyozta, hogy
a vallásszabadság eszméjének
nincs nemzetisége vagy felekezete.
„Nem lehet azt mondani, hogy az
igazság – mivel itt vagy amott született – ennek vagy amannak a közösségnek a tulajdona. Az eszme
felszáll valahonnan, azért, hogy
mindenkinek az ajándéka legyen. A
vallásszabadság is ilyen. Tordáról
szállt fel, majd elfogadottá vált
szerte a világon. A 2018-as év folyamán arra kell törekednünk, hogy
magyarok, románok, szászok és
más nemzetiségűek, katolikusok,
ortodoxok, lutheránusok, reformátusok, unitáriusok és más vallásúak
közösen ünnepeljük meg e világra-

Kultúratámogatás részmegoldásokkal

szóló határozatot. Ezért kezdeményeztük azt, hogy a jubileumi évet
január 13-án nagyszabású felekezetközi és össznemzeti ünnepséggel nyissuk meg Tordán, az erdélyi
magyar és szász történelmi egyházak közös rendezvényeként, de
jelen lesznek a román egyházi és
politikai elöljárók is. Ezt előzi meg
január 12-én Kolozsváron Alan
Williams brit unitárius zeneszerző
Híd menny és föld között című
kvartettjének ősbemutatója, amelynek ihletője a 450 éves törvény” –
mutatott rá Kovács István, aki ezt
követően elmondta, hogy a tordai
ünnepség alkalmával egy előterjesztés keretében kezdeményezik
azt, hogy Magyarország Országgyűlése, valamint Románia Parlamentje és az Európai Parlament
méltassa a tordai ediktum korszakalkotó jelentőségét, és január 13-át
nyilvánítsa a vallásszabadság emléknapjává.

Új építése helyett felújítják a régi jobbágytelki
kultúrotthont

Az utóbbi években egyre inkább előtérbe került a jobbágytelki
kultúrotthon
állapotának és egy új épület
felhúzásának kérdése. A helyi
sajátosságok azonban fejtörést okoztak a községvezetésnek.

Gligor Róbert László

A népi kultúrájáról és a lassan két
évtizede itt működtetett nyári marosszéki népzene- és néptánctáborról ismert Felső-Nyárád menti
településen egyre zavaróbb a kultúrotthon állapota, nemcsak a helyi
lakosság, hanem a táborozók is
szóvá tették. A székelyhodosi önkormányzat erre vásárolt egy telket
szemközt, és elkészíttette az új épület tervét. Azonban kiderült: az állami szabványtervek szerinti épület
nem férne el az adott területen, ezért
bizonyosra vehető, hogy 2020-ig
nem kap támogatást a község új
kultúrotthon építésére. Ezért tavaly
ősszel elhatározták: a meglévő ingatlan felújítására pályáznak –
tudtuk meg Barabási Ottó polgármestertől.
Költöznie kell az üzletnek
Az épület felújítása miatt azonban ki kellene költöznie az üzletnek
abból az épületből, amelyben a kultúrotthonnal egy fedél alatt működik, ugyanis a két egység falai
közösek, és a finanszírózók egyön-

tetűen a tudtukra adták, csak akkor
kaphat támogatást, ha egyedül a
kultúrotthon székel benne. Mivel az
üzletre is szükség van a faluban, tárgyaltak a vállalkozóval, aki megígérte, hogy megpróbál más
ingatlanba költözni. Nem volt más
megoldás – magyarázta az elöljáró,
aki elmondta: a tervek szerint az
üzlet által használt helyiségekbe
kerülnek majd az illemhelyek.
Mivel az épület állaga igen leromlott, az alap és a falak nagy része
használhatatlan, ezért a régi kőtömbös alapot betonnal helyettesítik, és új falakat kell visszaépíteni
rá, de a tetőszerkezet is újjáépítésre szorul. A jobbágytelkivel
együtt az iszlói kultúrotthont is
felújítanák, a két ingatlan költségei 558 ezer euróra rúgnak. A projekt az elbíráláskor 50 pontot
kapott, de mivel előzőleg már 35
pontos pályázatok is nyertek támogatást, a község reménykedik, hogy
megkapja a szükséges pénzt. Az
eredményhirdetés még az őszre volt
esedékes, választ azonban a mai
napig nem kaptak.
Még pénzzel sem könnyű
Barabási Ottótól megtudtuk: a
község 35 ezer eurós pályázati támogatást szerzett a jobbágytelki
kultúrotthon felszerelésére: ebből
hang- és fénytechnikát, színpadi
szőnyeget és 15-15 rend női és férfi,
felnőtt- és gyereknépviseletet vásá-

rolnak. Míg az első három tétel beszerzése nem okozott gondot, a
népviselettel fennakadtak, mert
nehéz megfelelő vállalkozást találni. Főleg a csizma elkészítése
problémás, mert aki értene hozzá,
annak nincs működési engedélye rá,
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Farkas Emőd főgondnok az unitárius egyház évfordulóját méltatta: „az 1568-as határozat
teremtette meg azt a lehetőséget,
hogy a pár évvel korábban Kolozsváron megfogalmazódó unitárius gondolat, amely meglehetősen gyorsan terjedt Erdélyben, intézményi keretet szerezzen.
Az unitárius eszmeiség nemcsak
450 éves, hanem közvetlenül Jézushoz és evangéliumához vezethető vissza, ám a történelmi
körülmények korábban nem tették
lehetővé, hogy ez a gondolat intézményi keretet nyerjen.
Az 1568-as törvénytől számítjuk
tehát az unitárius egyház intézményi létét, így ebben az évben 450szer unitárius cím alatt ünnepeljük
meg egyházunk fennállását”. Kifejtette, hogy az elődök merész álmait,
amelyek a huszadik század katasztrófái miatt nem valósulhattak meg,
pótolni szeretnék e jubileumi év
rendjén: „szobrot kívánunk állítani
püspökünknek,
egyházalapító
Dávid Ferencnek Sepsiszentgyörgyön (novemberben) és Kolozsváron (december 8-án, a zsinati ülés
keretében). Továbbá szintén ebben
az évben újul meg az unitárius püspöki ház is, amely nem csak a láthatók
szintjén,
hanem
új
rendeltetéssel – Vallásszabadság
Házaként – nyílik meg a tágabb közönség előtt. Igazi megújulás és
pezsgés körvonalazódik a jubileumi
évben, amely egyfelől a gyülekezeti események révén, másfelől viszont épületeiben is láthatóvá
válik. 2018-ban templomok újulnak majd meg, amelyekben élő
gyülekezetek ünnepelhetnek, óvodák és bölcsődék létesülnek a kicsik számára. Az előttünk álló 450
év reményében gyülekezeti épületek és közösségi terek telnek meg
élettel. A jubileumi ünnepségeink
és fejlesztési terveink fő támogatója Magyarország kormánya,
amely méltóképpen biztosítja az
anyagiakat (1.040.000.000 forinttal) a jubileumi ünnepléshez.
Emellett megemlítjük az elmúlt bő

egy évben folyósított, illetve megítélt óvoda- és bölcsődefejlesztési
támogatásokat, amelyek révén öt
helyszínen zajlik ez irányúan a jövőépítés” – összegezte az egyházi
főgondnok.
Gyerő Dávid főjegyző a vallásszabadság ünnepének nemzetközi
vonatkozásairól beszélt, és elmondta, hogy a vallásszabadság
tordai ediktuma a világon élő minden unitárius ünnepe. „A mi közösségünk is része annak a
nemzetközi hálózatnak, amely a
világon élő unitáriusokat egybekapcsolja. Az év folyamán ezek a
közösségek velünk ünnepelnek
majd. A nagy-britanniai és amerikai unitáriusokkal évszázados kapcsolatokat ápolunk, ami jelen
pillanatban a száznál is több testvérgyülekezeti viszonyban valósul
meg a leglátványosabban. A kölcsönös segítés és odafigyelés szellemisége itatja át ezt a kapcsolatot,
amely termékenyen hatott mind a
hazai, mind a tőlünk távollevők
vallásos életére. Ezt a testvér-egyházközségi partnerséget szeretnénk kiegészíteni olyan teológiai,
vallási párbeszéddel, amely a különböző kultúrájú, de vallásilag
hasonlóan gondolkodó személyek
kölcsönös gazdagítását célozza
meg” – taglalta Gyerő Dávid főjegyző.
Az egyházi főjegyző ezt követően hozzátette: a világon élő unitáriusokat tömörítő Unitáriusok és
Univerzalisták Nemzetközi Tanácsa (International Council of Unitarians and Universalists, azaz
ICUU) idén egész éves teológiai
párbeszédsorozatot kezdeményez,
amely a 450 éves tordai határozat
szellemében kíván a jelen kihívásaira és problémáira reflektálni.
Ennek a párbeszédnek egyik kulcsfontosságú pillanata az a júliusban
zajló kolozsvári konferencia is,
amelyen a világon élő unitárius közösségek képviselői vesznek részt,
olyan előadásokat hallgatva, melyek az eszmei közeledést célozzák
meg. (közlemény)

akinek van, azzal nem tudtak kiegyezni; egy cég árajánlatot adott, de
amikor a támogatást megkapták, az
adott árért nem vállalta a munkát. A
férfimellényekkel is gond volt,
ugyanis a díszítőzsinórozást kézzel
kell felvinni rá, ami megdrágítja.
Így akár részmegoldást is elfogadtak volna, mert ellenkező esetben
nem tudták volna a teljes projektet
végigvinni, és elveszíthették volna
a támogatást, emellett egy időre tiltólistára kerülhettek volna – részletezte a helyzetet a polgármester.

Végül sikerült megegyezésre jutniuk a kivitelezőkkel, így elkészült
a népviselet is, amit a közeljövőben
le is szállítanak. Igyekeznek a pályázatot mihamarabb elszámolni,
hogy megkaphassák az utófinanszírozású támogatást. Ugyanis a
kivitelezési költségeket az önkormányzat megelőlegezte, a pénz
pedig „áll” a projektben, viszont ha
visszakapják, akkor egy másik, LEADER-támogatású pályázat kivitelezésére tudják felhasználni az
összeget.

Kisebbeknek-nagyobbaknak népviselet is készül

Fotó: Gligor Róbert László/archív
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A CONTRANSCOM CONSTRUCŢII BENŢA KFT. meghatározatlan
időre személyzetet alkalmaz: ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖKET, FŰTÉSSZERELŐ MÉRNÖKÖKET, VILLAMOSMÉRNÖKÖKET, ÉPÍTÉSZTECHNIKUST (akinek van gyakorlata a költségelőirányzat-, ajánlatkészítésben, árverések lebonyolításában), ÉPÍTŐMESTERT,
VILLANYSZERELŐ MESTERT, FŰTŐBERENDEZÉSEKHEZ MESTERT, SZAKMUNKÁSOKAT: ácsokat, kovácsokat, kőműveseket, szerelőket, villanyszerelőket, SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT. Az
önéletrajzokat küldjék az office@benta.ro e-mail-címre. Érdeklődni a
0265/320-548-as telefonszámon, 310 és 311 belső, vagy a cég székhelyén:
Náznánfalva, Maros utca 1. szám alatt. (sz.)
A VIESSMANN TRANSILVANIA KFT. SZERSZÁMLAKATOST alkalmaz. Elvárásaink:
szerszámkészítő lakatos vagy lakatos végzettség; gyakorlati szakmai tapasztalat, jó kézügyesség és improvizációs
készség; biztos műszakirajz-olvasás és a mérőműszerek precíz használata.
Érdeklődni a 0365/423-908-as telefonszámon vagy az o.szasz@viessmann-modell.com e-mail-címen lehet. (60817-I)
A VIESSMANN TRANSILVANIA ADMINISZTRATÍV MUNKATÁRSAT keres. Feladatok: könyvelési anyagok előkészítése és folyamatainak
segítése, nyilvántartások készítése, havi óranyilvántartás követése, operatív feladatok, levelezési, postai tevékenység, iratok, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése, tárolása, általános adminisztrációs feladatok.
Elvárások: közép- vagy felsőfokú végzettség, precíz, önálló munkavégzés,
számítógép-kezelési ismeretek, a Word, Excel, Outlook ismerete. Mit kínálunk? Hosszú távú munkalehetőség, változatos feladatok, dinamikus,
fejlődő
csapat,
önálló
munkavégzés.Az önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk:
h.wellmann@viessmann-modell.com, érdeklődni viszont a következő telefonszámon lehet: 0365/423-900. (60818-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as
telefonszámon. (sz.-I)
ESKÜVŐIRUHA-SZALON középkorú, kedves, kommunikatív ELADÓNŐT keres. Feladata az ügyfelek magas szintű kiszolgálása. Előnyt
jelent az alapvető számítógépes ismeret, magyar és román nyelvű kommunikáció, varrónői készség. Fényképes önéletrajzokat várunk e-mailen:
print.mures@yahoo.com, vagy hívj minket a következő telefonszámon:
0752-309-086. (sz.-I)
BÉRBE ADOK GÉPEKKEL FELSZERELT PÉKSÉGET Marosvásárhelyen. Érdeklődni lehet a 0741-406-028-as telefonszámon. (5967-I)
Az ELECTROMUREŞ RT. alkalmaz műanyag-feldolgozásban,
-fröccsöntésben és fémbevonásban TAPASZTALT MUNKÁSOKAT; tapasztalattal rendelkező SZERSZÁMLAKATOST; számvezérlésű marógépre gyakorlott vagy tanuló CNC-GÉP-KEZELŐT; gyakorlott
MINŐSÉGELLENŐRT a fröccsöntött darabok (gyártási folyamatban
levő és végtermékek) ellenőrzésére. Az önéletrajzokat a cég székhelyén,
Marosvásárhelyen, a Călăraşilor utca 112–114. szám alatt lehet benyújtani, érdeklődni a 0744-390-767-es telefonszámon. (sz.-I)
BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (19694-I)
A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500 lej),
MUNKÁSOKAT a pékségbe és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozat) különböző munkákra (800 lej). Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal
a Bodoni utca 85. szám alatt. (19706-I)
ÉPÍTŐIPARI CÉG alkalmaz ÁCS, KŐMŰVES, VASBETONSZERELŐ MUNKÁSOKAT azonnali kezdéssel. Tel. 0758-376-732, 0770776-911. (6068-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT
és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60655)
FOGTECHNIKAI LABORBA KOLLÉGÁT alkalmazok modelláló és
kidolgozó munkakörbe, akár kezdőket is. Oklevél kötelező. Tel. 0723499-787. (5964-I)
ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz DISZPÉCSEREKET. Tel. 0733-008-775.
(19695)
A PARADIGMA KÖNYVESBOLT ELADÓI MUNKAKÖRBE női,
férfi munkatársakat keres teljes és részidős munkaviszonnyal. A fényképes
önéletrajzokat küldjék a paradigmaesoteric@gmail.com e-mail-címre
vagy személyesen hozzák a Székely Vértanúk u. 12. szám alatti üzletbe.
(19704-I)
AUTÓMOSÓT alkalmazunk, tapasztaltak előnyben. Tel. 0771-610-017.
(6126)
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket, átkokat old fel, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriazis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magán- és
üzleti élete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötésektől, átkoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
ŞTEFANIA
JÓS
és
JAVASASSZONY
Marosvásárhelyen tartózkodik.
Ha együtt akar lenni a szeretett személlyel, ha
egyetértést szeretne a családban, ha jólétet akar
vagy egészségi gondjai (depresszió, stressz,
csontfájdalom, gyomorfájdalom) vannak, hívja
bizalommal Ştefania asszonyt, aki paranormális
képességeivel segíteni tud bármilyen problémában.
Megtalálják a 0743-854-205-ös telefonszámon. Az
eredmény 100%-ban garantált.
(Fizetett hirdetés: mp.)

ADÁSVÉTEL

ELADÓ ház Backamadarason. Tel.
0746-858-637. (-I)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (6080)

MINDENFÉLE

LÉPCSŐHÁZFESTÉST
0746-854-850. (6073)

vállalok.

Fájó szívvel emlékezünk január 10-én
HÉJJA FERENC VILMOSRA, a Maros
Művészegyüttes volt táncművészére
halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (6119-I)

Tel.

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

Közlemény

A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése értelmében
nyilvános árverésen értékesítik az alábbi eladósodott cégek javait:
– ALINA PROD COM KFT. – adószám 18999228, Felsőrépa község, Alsórépa falu
251. szám, Maros megye, végrehajtói dossziészám: Vatava_12
– ATV ORIGINAL SERV KFT., adószám 27088188, Marosfelfalu, Fő út 573. szám,
Maros megye, végrehajtói dossziészám: Suseni79
– PAVIO WINDOWS&DOORS KFT., adószám 29408343, Beresztelke, Fő út 423A
szám, Maros megye, végrehajtói dossziészám Gurghiu_174
Az árverés 2018. január 31-én 11 órától lesz a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi
Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén a Vatava_12, Suseni79,
Gurghiu_174 számú végrehajtói dossziék alapján.
Az ALINA PROD COM KFT. eladásra szánt ingó javai:
– CAB AV 16230 önürítős teherjármű, azonosítószáma UU4940020T0089213,
rendszáma MS-39-ADI, kikiáltási ár 6.995 lej.
– kézi körfűrész, kikiáltási ár 1.890 lej
– szalagfűrész, kikiáltási ár 3.645 lej
– Stihl motoros fűrész, kikiáltási ár 405 lej
– kézi körfűrész, kikiáltási ár 810 lej
– Fiat Doblo személygépkocsi, rendszáma MS-50-AAA, azonosítószáma
ZFA22300005465859, kék, kikiáltási ár 7.600 lej
– fafészer, kikiáltási ár 3.342 lej
Az ATV ORIGINAL SERV KFT. eladásra szánt javai:
– 714 négyzetméteres beltelek, rajta 110 négyzetméteres földszintes épület
Marosfelfaluban, telekkönyvszáma 50036-C1/Suseni; 158 négyzetméteres
földszintes épület Marosfelfaluban, telekkönyvszáma 50036-C2/Suseni, kikiáltási
ár 350.108 lej
A PAVIO WINDOWS&DOORS KFT. eladásra szánt javai:
– CCT S 3726 típusú üvegvágó asztal, SCV System, 2014-es gyártmány, kikiáltási
ár 127.872 lej
– TMPB típusú poliszulfidos pumpa, SCV System, kikiáltási ár 69.710 lej
– PKM típusú, SCV System gyártmányú profilvágó, 2014-es gyártás, kikiáltási ár
12.035 lej
A kikiáltási ár az ALINA PROD COM KFT., ATV ORIGINAL SERV KFT. és a PAVIO
WINDOWS&DOORS KFT. esetében a felértékelési árat jelenti (első árverés),
amihez hozzáadódik a héa. Az ATV ORIGINAL SERV KFT. javai jelzáloggal
terheltek – FAER IFN Rt.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen
és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637; az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot,
hogy az ajánlattevő nem közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben
részt vehessenek az árverésen.
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior
utca 33. szám alatt vagy a 0265-512-592-es telefonszámon.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2018. január 10.
Zogorean Florin hivatalvezető

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezünk január 10-én a ravai születésű id.
BOGDÁN INCZE néhai marosvásárhelyi lakosra halálának 4. évfordulóján.
„Ha imádkoztok, veletek vagyok,
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
Emlékem így áldás lesz rajtatok.”
Szerető fia és családja, lánya és
családja. (6000-I)
Kegyelettel és szomorú szívvel
emlékezünk január 10-én a szeretett édesapára, a nyárádkarácsonyfalvi MAGOS IMRÉRE
halálának 6. évfordulóján. Áldott
emlékét örökre megőrzi két fia,
menyei, unokái és azok családja.
(6057)
Szomorú szívvel emlékezünk január 10-ére, amikor 11 éve, hogy
itt hagyott örökre a legdrágább
férj, apa, nagyapa, barát, volt
szomszéd, após és sporttárs,
SCHMIDSFELDEN LUDWIG. Emléked örökké élni fog szívünkben.
Nyugodjál csendesen! A gyászoló család. (6060-I)
Fájó szívvel emlékezünk OLTEAN
SÁNDORRA halálának ötödik évfordulóján. Szívünkben a helyedet nem pótolja semmi, őrizzük
az emlékedet, nem fogunk feledni.
Visszahoz egy régi perc, megidéz
egy fénykép, míg a földön élünk,
sosem lesz ez másképp. Emlékét
őrzi családja, gyermekei, Sanyi és
Angella. (6121)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, anyós, közeli és távoli
rokon, szomszéd, ismerős,
özvegy BODÓ SÁNDORNÉ
született KOVÁCS JULIANNA
mezőpaniti lakos
életének 88. évében elhunyt. Temetése 2018. január 10-én 14
órakor lesz a mezőpaniti református temetőben.
Búcsúzik tőle a gyászoló család.
(-I)
Nagy tisztelettel búcsúzunk
CZELLECZ JENŐTŐL,
a Marosvásárhelyi Székely Tanács alapító küldöttétől.
Vásárhely Székely Tanácsa.
(6128-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó édesapa, férj, nagytata,
rokon, jó barát,
VERES JÁNOS
életének 83. évében, január 9-én
csendesen megpihent. Temetése
január 11-én, csütörtökön délután 2 órától lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (6129-I)
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JANUÁRRA

A Siletina Impex – Helyi Közszállítási Rt. Társulás

alkalmaz OSZTÁLYVEZETŐT a balesetmegelőző és munkavédelmi részlegre
Legfontosabb feladatok:
– az érvényben levő törvények alkalmazása
– a balesetveszély és szakmai megbetegedések felmérése
– a betanítás során elsajátított ismeretek felmérése, vizsgák, tesztek stb. alapján
– munkabalesetek kivizsgálása és nyilvántartása
– együttműködés az egészségügyi szervekkel a munkavédelem terén
– tevékenységi terv alapján, a balesetek, szakmai megbetegedések elkerülése, megelőzése érdekében
az összes munkahely ellenőrzése
– az alkalmazottak képzése, tájékoztatása a munkavédelem terén
Követelmények:
– legkevesebb két év szakmai tapasztalat
– felsőfokú műszaki végzettség, munka- és egészségvédelmi tanfolyam
– számítógép-kezelési ismeret (Excel, Word)
– jó szervezőkészség, dinamizmus, alkalmazkodóképesség
– kiváló kommunikációs készség
Amit ajánlunk:
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– dinamikus, sikerorientált munkaközeg.
A kérvények önéletrajzzal a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók be hétfőtől péntekig 10–14 óra között, vagy a 0265-268-448-as faxszámra lehet elküldeni.
Csak a követelményeknek megfelelő személyeket hívják meghallgatásra. A társulás fenntartja a jogot,
hogy felmérje a jelentkezőket.
A vezetőség

Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás
Marosvásárhely, Béga utca 2. szám,
telefon 040-365-269-077

A nyugdíjasok január 15-től válthatják ki a buszbérletet

Az 55 éven felüli marosvásárhelyi nyugdíjasok tudomására hozzuk, hogy a 2017-ben
kibocsátott autóbuszbérletek 2018. január 31-ig érvényesek. Az új ingyenes bérleteket január 15-étől lehet igényelni. Azon 55 éven felüli nyugdíjasok, akik ingyenes autóbuszbérletet szeretnének kiváltani, személyesen tehetik meg a következő iratokkal:
– a 2017. decemberi (csak ez elfogadott) nyugdíjszelvény (eredeti és másolat)
– személyazonossági igazolvány vagy kártya (eredeti és másolat)
– egy nemrég készült 3 x 4 cm-es igazolvány típusú fénykép – csak azoknak, akik először
igényelnek bérletet
– 5 (öt) lej – a nyomtatvány ellenértéke
A bérlet átvételét aláírással kell igazolni. A bérlettulajdonosok adják meg a telefonszámukat, hogy szükség esetén a közszállítási vállalat minél előbb felvehesse velük a kapcsolatot.
A bérleteket az autóbuszjegyeket forgalmazó jegyirodáknál lehet kiváltani:
1. A közszállítási vállalat székhelyén, a Béga utca 2. szám alatt.
2. A főtéren (a régi jegypénztárnál)
3. Tudor Vladimirescu negyedben
4. 1848-as úton (Kövesdomb)
5. A megyei kórháznál levő jegyirodánál
6. A Panovban (Bolgárok tere)
7. Az Európa üzletkomplexumnál (Auchan)
A zsúfoltság elkerüléséért arra kérjük a nyugdíjasokat, hogy a lakóhelyükhöz közeli
jegyirodáknál váltsák ki a bérleteket.
Az igazgatótanács
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