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Fejlesztéseket szorgalmaz a balneoturisztikai klaszter

A gyógyturizmus stratégiai ágazat

Átírni a tragédiát

A kamasz- és felnőttvilág közötti szakadékba tekint bele, majd egy tinédzser végső lépésének válik
szemtanújává az Ariel színház drámafoglalkozással egybekötött új ifjúsági
előadásának közönsége.

____________5.
Három nemes cél
várja a támogatóit
A szovátai Medve-tó strandja

Létrehozásának ötödik évfordulóján tegnap Marosvásárhelyen ülésezett a Transylvania Regionális Balneoturisztikai
Klaszter. A találkozó célja volt számba venni az eddigi eredményeket, és új projektötleteket megvitatni e fontos szektor
fellendítése érdekében. A klaszter munkájáról Nicu Rădulescu,
a Romániai Balneoturisztikai Patronátus elnöke, Péter Ferenc,
a Maros Megyei Tanács és a Transylvania Regionális Balneoturisztikai Klaszter elnöke, Vajda Lajos, a balneoturisztikai
klaszterek egyesületének képviselője és Mátyus Enikő, a klaszter menedzsere tájékoztatta a sajtót.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

A klaszternek katalizátorszerepe van
Házigazdaként és a klaszter elnökeként Péter Ferenc elmondta, hogy
a Transylvania Regionális Balneoturisztikai Klaszter elsőként jött létre
Romániában e szektorban, akkor, amikor még Szováta polgármestereként vállalta fel a balneoturizmus fellendítését. A hét megyét magába
foglaló erdélyi központi régió a legnagyobb turisztikai és balneoturisztikai potenciállal rendelkező tájegység, ami kihívást kell jelentsen mindenki számára, aki szívügyének tekinti ennek az ágazatnak a
fellendítését.
A klaszter katalizátorszerepet vállalt, annak érdekében, hogy a belneoturizmussal kapcsolatos elképzeléseket a jó mederbe terelje.
(Folytatás a 4. oldalon)

Három jótékony célt lehet támogatni
az Adományozói kör március 21-i rendezvényén. A Rotaract Téka a mozgássérült gyermekek közlekedését
megkönnyítő lépcsőfelvonó felszerelésére gyűjt a marosvásárhelyi gyermekklinikára, a szórványban élő
nehéz sorsú gyerekeket felkaroló magyarfülpösi Szivárvány Alapítványnak
tűzvédelmi felszerelésre van szüksége, az Azopan Fotóarchívum pedig
az eszköztárát szeretné bővíteni.

____________9.

Méteres sztráda, méretes cirkusz

Benedek István

Több ezer embert mozdított meg pénteken egy magánkezdeményezésből elkészített, egyméternyi moldvai autósztráda. A pályaépítések lassúsága miatt tiltakozó civil kezdeményezést cirkusznak
minősítette a fő kormánypárt elnöke és a kormányfő. Pedig ez
annál jóval több.
Nem tudni, véletlen-e vagy szándékos elszólás volt-e a pártelnök
részéről az a megjegyzés, hogy a cirkuszoló vállalkozónak inkább
egy gyermekotthon támogatására kellett volna fordítania az egyméteres sztrádába fektetett pénzt. Neki ugyanis hétfőn azért lett
volna jelenése a bíróság előtt, mert valamikor gyermekotthonokra
is fordítandó állami pénzből tartott el pártalkalmazottakat, amiért
első fokon már el is ítélték. A tárgyaláson nem jelent meg, mert gerincsérvvel ápolják. Állítólag egy magánkórházban kezelik az
utóbbi évtizedek legnagyobb közegészségügyi beruházásait ígérő
politikust, ami nem csoda egy olyan országban, amely ugyanannyi
kosztpénzt fordít egy betegre, mint egy visszaeső betörőre, és ahol
a belengetett egészségügyi célzatú állami beruházásokból a fizetésemeléseken kívül szinte semmi nem valósult meg. Mert a rendszer személyzete biztosan szavaz, a páciens – már ha túlélte a
megpróbáltatásokat – korántsem biztos.
Az egészségügyi kitérőt nemcsak az elszólás, hanem az is indokolja, hogy hasonló tiltakozó kezdeményezést az elmaradt kórházépítések, az oktatási rendszer, a gazdaságpolitika és számtalan más
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 26 perckor,
lenyugszik
18 óra 37 perckor.
Az év 79 napja,
hátravan 286 nap.

Ma KLAUDIA, holnap
BENEDEK napja.
BENEDEK: a latin Benedictus többszörös rövidülése
során vált melléknévből keresztnévvé, jelentése: áldott.

IDŐJÁRÁS

Elvétve zápor

Hőmérséklet:
max. 130C
min. 20C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. március 19.

1 EUR

4,7564

100 HUF

1,5168

1 USD

1 g ARANY

4,1881
176,1682

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
Jogi tanácsadás

Ma délután 4 órakor szerkesztőségünk marosvásárhelyi,
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár
Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos
minden iratot.

Folytatódik a próbaérettségi

A héten zajlanak a tizenegyedikes és tizenkettedikes diákok próbavizsgái. A román nyelv és irodalom, valamint az
anyanyelv után ma a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból adnak számot tudásukról a diákok. 21-én, csütörtökön
a választott tantárgyból zajlik próbavizsga, ezen csak a tizenkettedikesek vesznek részt. A próbaérettségi eredményeiről március 29-én, pénteken értesülnek a diákok.

Kutyás terápia

A Marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat szervezésében
ma 17 órától Balogh Adrienne a kutyának a gyermek személyiségfejlődésében betöltött szerepéről, a különböző
testi és szellemi fogyatékosságokról, illetve ember és kutya
kapcsolatáról tart előadást, személyes tapasztalatait is
megosztva az érdeklődőkkel. Az előadásra a máltai Szeretetszolgálat Berek utca 1. szám alatti székhelyén kerül
sor.

Pokorny László fogadóórája

Dr. Pokorny László megyei tanácsos március 21-én, csütörtökön délelőtt 10 órától fogadóórát tart a Magyarói Polgármesteri Hivatalban szociális és környezetvédelmi
kérdésekben.

Előadás a Waldorf-pedagógiáról

A marosvásárhelyi Magocska Waldorf Egyesület szervezésében március 25-én, hétfőn 18 órakor a Gecse utcai református vendégház előadótermében (Ştefan cel Mare
utca 26. szám) Liszkai Andrea, a budapesti Waldorf Ház
intézményvezetője tart előadást Mi az a szociális hármas
tagozódás, és mi köze a Waldorf-óvodához, iskolához?
címmel. A belépés díjtalan, a szervezők adományokat szívesen vesznek további tájékoztató, oktató jellegű programok létrehozása érdekében.

Kirándulás Csíkszeredába

Az Erdélyi Magyar Baloldal március 30-ára kirándulást
szervez Csíkszeredába, a Tiltott Sör gyárba. Érdeklődni és
jelentkezni a Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyen
(I. emelet) vagy a 0744-928-299-es telefonon naponta 9–
11 óra között.

Még kétszer a Hülyeség
nem akadály Marosvásárhelyen

A Hahota színtársulat már csak kétszer viszi színre nagy
sikerű kabaré-előadását Marosvásárhelyen: március 23án, szombaton és 24-én, vasárnap este 7 órától, a Maros
Művészegyüttes előadótermében. 22-én, pénteken este 7
órától Gyulakután, a művelődési házban vendégszerepel
a társulat. Szereplők: Puskás Győző, Cseke Péter, Gönczi
Katalin, Székely Éva, Kelemen Barna, Gáll Ágnes, Szőlősi
P. Szilárd és Halmágyi Éva. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente

Hírszerkesztő: Mózes Edith

Ellenőrzés a közutakon

Másfél ezernél több bírság

Életmentő biztonsági elemek hiánya miatt 543
bírságot róttak ki egy hét alatt Maros megyében,
összesen pedig 1612 alkalommal büntettek közúti vétség miatt. A biztonsági öv és a biztonsági
gyermekülés használatának fokozott ellenőrzésére helyezte a hangsúlyt a megyei közlekedési
rendőrség a múlt héten. Amint közleményben is
hangsúlyozták, a biztonsági öv életeket menthet,
ezért annak figyelmen kívül hagyása nem csupán
közúti szabálysértés.

Szer Pálosy Piroska

Az EU tagállamaként Románia is részt vesz az Európai
Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (TISPOL) által
kezdeményezett nemzetközi közlekedésrendészeti akciókban, amelyek célja a közlekedési balesetek megelőzése. Az
európai uniós cél a végzetes kimenetelű balesetek csökkentése 2020-ig.
Maros megyében a múlt héten a biztonsági öv és a biztonsági gyermekülés használatát ellenőrizték, a kihágást
elkövetőket pedig bírságolták, az akcióban több mint száz
rendőr vett részt.
A TISPOL keretében az európai országok nagy részében
a közlekedésrendészek tematikusan, mindig azonos céllal
– tehergépjármű- és autóbusz-ellenőrzés, biztonsági öv ellenőrzése, sebesség-ellenőrzés, az ittas vezetők kiszűrése
–, egyidejűleg végeznek közúti ellenőrzéseket, ezek eredményeit pedig egységes szempontok szerint összesítve és
értékelve továbbítják az összesítést végző hálózatnak. Az
így készülő statisztikák az Európai Bizottság döntéseinek,
stratégiáinak alapjául szolgálnak.
Március 14-én, kedden 12–20 óra között a Maros megyei utakon végzett ellenőrzések során 463 kihágást állapítottak meg, ezek közül 142 esetben nem használták a
biztonsági övet és a gyermekülést. Egyetlen nap alatt 27
hajtási jogosítványt és forgalmi engedélyt vontak be. A hét
nap alatt a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség munkatársai összesen 1612 esetben róttak ki bírságot közúti szabálytalanságért, ezek között 543 alkalommal a biztonsági öv
figyelmen kívül hagyása, valamint a biztonsági gyermekülés hiánya miatt.
A közúti rendőrség vezetője, Pop Ioan Florin hangsúlyozta, a vezetés közbeni egyéb tevékenységek miatt is bírságoltak, például a járművezetés alatti telefonhasználatért,

Fotó: Nagy Tibor

de a dohányzásért is, amely ugyancsak elvonhatja a gépjárművezető figyelmét. Amint kérdésünkre megerősítette,
a város területén taxizó járművezetők mentesülnek ugyan
a biztonsági öv használatától, az utasoknak azonban kötelező bekapcsolni azt.
Maros megyében a balesetek vezető okai között a túlzott
sebességet, a gyalogosok elővigyázatlanságát, illetve a
gyalogosoknak a járművezetők által meg nem adott elsőbbséget említette.
Amint a közúti rendőrség vezetője hangsúlyozta, a
biztonsági elemek emberéleteket menthetnek, használatuk nélkül a balesetek következményei súlyosak vagy
végzetesek lehetnek. Tavaly több mint 1700 esetben róttak ki bírságot a biztonsági öv használatának elmulasztása és a vezetés közben való telefonálás miatt, a
motorkerékpárosok esetében pedig a bukósisak hiánya
miatt is büntettek.
Kérdésre válaszolva kifejtette, egy büntetőpont értéke
145 lej, ennek kétszeresét kell kifizesse az, aki az említett
szabályok valamelyikét áthágja, ugyanakkor két büntetőpontot is levonnak. A bírság felét az új közúti jogszabály
értelmében 48 óra helyett 15 napon belül ki lehet fizetni.
A Maros megyei rendőrség a balesetek elkerülése érdekében ismételten figyelmezteti a járművezetőket, hogy
használják a biztonsági övet, vezessenek elővigyázatosan,
tartsák be a biztonságos követési távolságot, és az időjárási
körülményekhez igazítva megfelelő sebességgel közlekedjenek a közutakon.

Tavaszi nagytakarítás Marosszentgyörgyön

Marosszentgyörgyön is kezdetét
veszi a tavaszi nagytakarítás. A 12
napos akció március 20-án, ma kezdődik, és keretében összegyűjtik a
község 150 utcájában található háztartásoknál felgyűlt hulladékot.
– Annak ellenére, hogy a nagytakarításokat általában városokban szok-

ták megszervezni, mivel elég nagy
anyagi erőfeszítést jelent az önkormányzatoknak, mi mégis három évvel
ezelőtt úgy döntöttünk, hogy egy
nagyközségben is érdemes megtenni
ezt a környezetünk védelme érdekében – nyilatkozta Sófalvi Szabolcs
polgármester. A tavaszi nagytakarítás,

Maros megyében ingyenes felkészítő
a nyolcadikos képességvizsgára

Novák Csaba Zoltán és Császár Károly Zsolt szenátori irodája,
illetve az RMDSZ Maros megyei szervezete ingyenes felkészítőt
szervez a nyolcadikos képességvizsgára román és magyar nyelvből, valamint matematikából a következő településeken: Dicsőszentmárton, Nyárádszereda, Erdőszentgyörgy, Szászrégen,
Szováta. Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet: Dicsőszentmárton – Magó Attila, tel. 0726-340-631; Nyárádszereda –
Fancsali Ferenc, tel. 0741-052-523; Erdőszentgyörgy – Léta Áron
András, tel. 0728-235-941; Szászrégen – Dénes József, tel. 0745938-305; Szováta – Kovács István, tel. 0756-839-119. A felkészítőkre április 6-ától a tanév végéig, hétvégeken, szombaton
délelőttönként kerül sor a felsorolt városokban, a jelentkezéseket
követő egyeztetések alapján, a megbeszélt helyen.

RENDEZVÉNYEK

A bábjáték nem gyermekjáték

Március 21. a bábművészet világnapja. Ez alkalomból
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió Színházának előterében ma 13 órától második alkalommal nyílik meg a bábművész, valamint az audiovizuális
kommunikáció – forgatókönyv- és reklámírás, média
szak hallgatóinak közös munkáiból született fotókiállítás
A bábjáték nem gyermekjáték, hanem műfaj címmel. A
rendezvény a Budapest Bábszínház kezdeményezé-

a helyi lakosok visszajelzései alapján,
az egyik legvártabb esemény a Szent
György Napok rendezvénysorozata
után.
A nagytakarítás részletes programja és szabályzata Sófalvi Szabolcs
Facebook-oldalán
megtalálható.

Ingyenes felkészítő
a nyolcadikos képességvizsgára Marosvásárhelyen

Novák Csaba Zoltán szenátori irodája és az
RMDSZ marosvásárhelyi szervezete ingyenes felkészítőt szervez a nyolcadikos képességvizsgára
román és magyar nyelvből, valamint matematikából. Jelentkezni lehet a következő e-mail-címen:
szászkinga06@yahoo.com vagy a 0760-357-470es telefonszámon. A felkészítőkre április 6-ától a
tanév végéig hétvégeken, szombaton délelőttönként kerül sor Marosvásárhelyen, az RMDSZ
székházában (Dózsa György u. 9. sz.), a jelentkezéseket követő egyeztetések alapján.

sére évekkel ezelőtt indított mozgalomhoz csatlakozik,
melynek célja a bábművészet népszerűsítése és a fiatal
bábos nemzedék megmutatkozása.

Baricz Lajos Székelyszentkirályon

Március 23-án, szombaton 16 órakor a székelyszentkirályi kultúrotthonban Baricz Lajos pap-költővel, könyveivel és verseivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A
rendezvényen közreműködő marosszentgyörgyi Szent
Cecília együttes és Nagy Levente Simon Kinga által
megzenésített verseket adnak elő. Házigazda Baróti
Csaba plébános.
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Elutasításra javasolta a képviselőház szakbizottsága
az 1918-as gyulafehérvári autonómiaígéret
törvénybe iktatását

Elutasításra javasolta a képviselőház jogi bizottsága kedden az
RMDSZ által kidolgozott tervezetet, amely az Erdély Romániával
való egyesülését kimondó 1918as Gyulafehérvári Nyilatkozat
nemzeti kisebbségekre vonatkozó
ígéreteit foglalná törvénybe.

Az RMDSZ-frakció néhány nappal a
tavaly decemberi centenáriumi ünnepség
után terjesztett törvénytervezetet a parlament elé a nyilatkozat harmadik pontjában szereplő autonómiaígéret jogi
kodifikációjával. Az erdélyi románok
1918-as nemzetgyűlése által Gyulafehérváron elfogadott nyilatkozat harmadik
pontja „teljes nemzeti szabadságot” irányoz elő az összes együtt élő népnek, és
kimondja, hogy „minden nép számára a
saját nyelvén biztosít oktatást, közigazgatást és ítélkezést az illető néphez tartozó személyek által, és a lakosok
számának arányában minden nép képviseleti jogot fog kapni a törvényhozó tes-

tületben és a kormányzati szervekben”.
Az RMDSZ által kidolgozott jogszabály előírná, hogy a román állam biztosítson a nemzeti kisebbségeknek
lakosságarányos képviseletet a választott
intézményekben, így a helyi és a megyei
önkormányzatokban, a román és az Európai Parlamentben, valamint a bíróságokon és ügyészségeken.
A törvény azt is előírná, hogy a kisebbségi oktatás és a kulturális élet önigazgatását a kisebbségi statútumban
szabályozzák, valamint azt, hogy a megyei önkormányzatok döntése nyomán
tegyék lehetővé fejlesztési régiók és különleges státusú autonómiák megteremtését azokban a történelmi régiókban,
amelyekben nagyszámú kisebbségi közösség él.
A száz éve tett ígéretek beváltását
szorgalmazó kezdeményezést már a törvénytervezet beterjesztésekor hevesen
bírálta a jobbközép ellenzék. Dacian
Cioloş volt miniszterelnök az RMDSZ

„haszonleső” magatartását kifogásolva
úgy értékelte: a magyar képviselet ellentétet szít Románia lakosai között, a hatalom gyengeségét kihasználva. A Népi
Mozgalom Párt (PMP) képviselője, Marius Paşcan volt Maros megyei prefektus
szerint is az RMDSZ a koalíció kiszolgáltatottságát látva zsarolással akar „etnikai enklávékat” kialakítani.
A keddi szakbizottsági szavazáson
azonban már nemcsak az ellenzék,
hanem valamennyi törvényhozó elutasította azoknak a kisebbségi jogoknak a
törvénybe iktatását, amelyekre a modern
román állam jogalapjának tekintett 1918as Gyulafehérvári Nyilatkozatban vállalt
kötelezettséget a románság.
A képviselőház plénumának április 4ig van lehetősége megvitatni és szavazni
a tervezetről. Ha addig nem teszi meg,
akkor – a szakbizottság negatív véleményezése ellenére – hallgatólagosan elfogadott javaslatként kerül a végső döntést
hozó szenátus elé. (MTI)

Moszkva Tu-22M3-as hadászati bombázókat
vezényelt a Krímbe

Oroszország Tu-22M3-as típusú,
nukleáris fegyverek hordozására
alkalmas hadászati bombázókat
vezényelt a Krímbe, válaszul az
amerikai rakétavédelmi eszközök
romániai telepítésére – jelentette
ki Viktor Bondarev, az orosz parlament felsőháza védelmi bizottságának elnöke újságíróknak
hétfőn Moszkvában.

A RIA Novosztyi hírügynökség beszámolója szerint Bondarev, aki korábban az orosz légierő parancsnoka volt,
„komoly kihívásnak” nevezte a Romániában elhelyezett amerikai rakétavé-

delmi eszközöket, amelyek szerinte
„alapvetően megváltoztatták az erőegyensúlyt a régióban” és közölte, hogy
a rakétahordozó bombázókat a gvargyejszkojei légi bázison fogják állomásoztatni.
Moszkva szerint a romániai rakétavédelmi rakéták indítóállásai Tomahawk típusú manőverező szárnyas repülőgépek
kilövésére is alkalmasak. Ez Washington
szerint csak a berendezések átprogramozása esetén lenne lehetséges.
Bondarev közölte, hogy a Krímbe telepített stratégiai bombázókat az elkövetkező években úgy fogják korszerűsíteni,

hogy azok „Európa bármely pontján” képesek legyenek a légvédelmi és rakétavédelmi rendszerek megsemmisítésére.
Mint mondta, ezt a Tu-22M3-asok és az
általa hordozott eszközök hatótávolsága
lehetővé teszi.
Deveseluban 2016 májusában helyezték üzembe az amerikai Aegis Ashore rakétaelhárító
rendszer
szárazföldi
egységét.
Az orosz szenátor a Krím Ukrajnától
való elcsatolásának ötödik évfordulóján
nyilatkozott erről. Vlagyimir Putyin
elnök a nap folyamán újabb látogatást
tett a félszigeten. (MTI)

Merkel: helyben kell segíteni a menekülteknek,
ez 2015 tanulsága

A hazájukhoz minél közelebb, helyben kell segíteni szánt forrásokat, mert nem lenne helyes csak a fegyveres erőre
a menekülteknek, ez a 2015-ös menekülthullám ta- támaszkodni, a válságok megelőzésére és a stabilitást szolgáló
nulsága – jelentette ki kedden Berlinben Angela gazdasági fejlesztésre is törekedni kell.
Ezt a hozzáállást mutatja, hogy Németország adta az egyik
Merkel német kancellár.

A német kormányfő a Global Solutions Summit nevű világpolitikai konferencia egy pódiumbeszélgetésén visszautasította a védelmi költségvetés NATO-tagországoktól elvárt
növelésének ügyében kormányával szemben megfogalmazott
amerikai bírálatot.
Rámutatott, hogy a hazai össztermék (GDP) arányában számolt védelmi kiadások az utóbbi években azzal együtt is jelentősen növekedtek Németországban, hogy maga a GDP is
nőtt. A tervek szerint a védelmi költségvetés a jelenlegi 1,35
százalékos GDP-arányos szintről jövőre 1,37 százalékra,
2024-re pedig már 1,50-re emelkedik, ez azonban soha nem
mehet a nemzetközi fejlesztési politika rovására.
A kormány programját megalapozó koalíciós szerződés értelmében mindig ugyanannyival kell növelni a nemzetközi fejlesztési együttműködésre szánt forrásokat, mint a védelemre

legnagyobb hozzájárulást a Szíria megsegítésére a napokban
Brüsszelben tartott nemzetközi adományozó konferencián –
fejtette ki Angela Merkel.
Mint mondta, Donald Trump amerikai elnök „természetesen azt is gyakran bírálta, hogy sok szíriai menekültet fogadtunk be, és ha a jövőben ezt úgy akarjuk csinálni, hogy a
menekülteknek a hazájuk közelében legyen biztosított a fennmaradásuk, akkor ott, helyben kell segítenünk, ez a 2015-ös
helyzet tanulsága”.
„Nem azt csináltuk rosszul, hogy egy humanitárius szükséghelyzetben befogadtunk embereket, hanem azt, hogy korábban
nem figyeltünk fel arra, hogy ezek az emberek kilátástalan
helyzetbe kerültek, és a nyomorúság, a szükség, a létbiztonság
fenyegetettsége miatt embercsempészekre bízták magukat, és
ezért sokan meg is haltak” – mondta a német kancellár. (MTI)

Brexit – May júniusig tartó halasztást kér,
hosszabb halasztás lehetőségével

May még a csütörtökön kezdődő EUcsúcsértekezlet előtt megírja a halasztás
kezdeményezéséről szóló levelét Donald
Tusknak, az uniós állam- és kormányfők
alkotta Európai Tanács elnökének. A miniszterelnöki hivatal illetékese a levél
várható tartalmáról egyelőre nem árult el
részleteket.
A BBC brit közszolgálati médiatárA Downing Street szóvivője keddi tá- saság kormányforrásokból származó
jékoztatásában csak annyit közölt, hogy értesülései szerint azonban a keddi ka-

Theresa May brit miniszterelnök
nem hivatalos értesülések szerint
a brit EU-tagság megszűnésének
(Brexit) „legalább” június végéig
tartó elhalasztását fogja kérni az
Európai Uniótól, de nyitva akarja
hagyni az ennél jóval hosszabb,
akár kétévi halasztás lehetőségét
is.

binetülésen komoly vita alakult ki a
jövő pénteki kilépési határidő halasztásának hosszáról. A BBC-nek nyilatkozó kormányilletékesek szerint May
alapesetben június 30-ig terjedő halasztást fog kérni, de a határidő két
évig tartó halasztását is kezdeményezheti, ha rövid időn belül nem sikerül
elfogadtatni a brit parlamentben a Brexit feltételeiről szóló megállapodást.
(MTI)

Ország – világ
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Bírság a magyar zászlók
miatt

Ismét megbírságolta Sepsiszentgyörgy és Székelyudvarhely polgármesterét Kovászna, illetve Hargita
megye prefektusa a magyar nemzeti ünnepre kitűzött magyar zászlók miatt. Sebastian Cucu, a kormány Kovászna megyei képviselője kétszer ötezer
lejes bírságról állított ki jegyzőkönyvet Antal Árpád
sepsiszentgyörgyi polgármester nevére amiatt, hogy
március 15-re 32 helyre tetette ki a városban „Magyarország zászlaját” anélkül, hogy román zászlót
tett volna melléje. Jean-Adrian Andrei hasonló indoklással rótt ki ötezer lejes bírságot Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármesterre. (MTI)

Eredményes aláírásgyűjtés

Több mint 300 ezer aláírás gyűlt össze az RMDSZ
EP-jelöltlistájára, amire a kétezres évek eleje óta
nem volt példa – nyilatkozta Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke. Hozzátette: ez az eredmény bizonyítja, hogy az erdélyi magyarok fontosnak tartják az
európai kisebbségvédelmi törvény kiharcolását és
az uniós támogatások megőrzését. A szövetség a
héten még folytatja az aláírásgyűjtést, ezzel egy időben összesíti azokat, majd a jövő héten leadja a központi választási irodában (BEC) Bukarestben.
(RMDSZ-tájékoztató)

Lemondott a DNA
főügyészhelyettese

Marius Iacob ügyész lemondott az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) főügyészhelyettesi
tisztségéből, nyilatkozták az Agerpres hírügynökségnek az ügyészségről származó források. A források
szerint Iacob továbbra is az intézmény keretében
marad, ügyészként folytatja tevékenységét. A legfelsőbb bíróság öt bíróból álló ítélőtanácsa hétfőn jóváhagyta az Igazságügyi Felügyelet kérését, és
elrendelte, hogy Marius Iacob figyelmeztetésben részesüljön egy fegyelmi vétség miatt. A Legfelsőbb
Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészosztálya
2018 szeptemberében úgy döntött, hogy Iacob nem
követett el fegyelmi vétséget, az Igazságügyi Felügyelet azonban fellebbezett, a CSM pedig hétfőn
helyt adott az óvásnak.

Újabb áldozata van
az influenzának

178 személy vesztette életét eddig az idei szezonban influenza miatt – közölte kedden az Országos
Közegészségügyi Intézet (INSP) Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központja.
A legutóbbi áldozat egy 81 éves, Krassó-Szörény
megyei férfi. Az áldozat A típusú influenzavírussal
fertőződött meg, más betegségekben is szenvedett,
és nem volt beoltva grippe ellen. (Agerpres)

Módosítanák a közbeszerzési
törvényt

Fellebbezést nyújtott be a liciten vesztes egyik cég
a Piteşti–Nagyszeben autópálya-építés egyik szakaszának odaítélése ellen – jelentette be kedden Răzvan Cuc. A szállításügyi miniszter tárgyalni kíván a
cég képviselőivel, mert – mint mondta – nem tűri
azokat, akik „foglalkozásszerűen fellebbeznek”. Cuc
szerint a fellebbező cég nem nyerhet semmit, csak
gátolja a munka elkezdését. A szállításügyi miniszter
többször beszélt már arról, hogy szükségét látná a
közbeszerzési törvény módosításának. (Agerpres)

Méteres sztráda, méretes cirkusz

(Folytatás az 1. oldalról)
olyan állami terület kapcsán lehetne indítani, amelyeket
az utóbbi három évtizedben a kormányrúdnál keringőző
politikusoknak legalább az egykori vasfüggönyön inneni országokban is elérhető átlagos minőségi szintre
kellett volna fejleszteniük. Ehelyett viszont inkább többnyire csak cirkuszoltak, holott nem erre kapják a bérüket az adófizetőktől.
Ez a méteres sztráda annak az újabb jele, hogy egyre
több választónak kezd elege lenni a közügyek nálunk
megszokott menetéből. És bár a kezdeményezőjének
saját maga szerint nem volt politikai szándéka, a dolog
oda is elkerülhetetlenül átterjed. Az elégedetlenséget
valószínűleg az ellenzék is igyekszik majd kihasználni,
de inkább azok az új alakulatok nyerhetnek ebből, amelyek az utóbbi három évtizedben nem kerültek közel a
kormányzáshoz. A kérdés az, hogy a következő bő másfél év választásai során ennek milyen hatása lesz a politikai erőviszonyokra és a következő törvényhozási
ciklus kormányzatának alakulására.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Ebben a munkában a helyhatóságok és a patronátusok együttműködése igen fontos. A
központi régióban 34 működő fürdőtelep van,
de nagyon sok bázis az érdektelenség miatt
tönkrement, és üzemképtelenné vált. E folyamat visszafordítása érdekében kell dolgozni
a meghatározott stratégiák mentén.
– Turizmusból meg lehetne élni a régióban, s reményeink szerint a klaszter olyan ötletekkel szolgál a kormányzatnak, ami a
fejlesztés útját jelöli ki, hogy minél szebb
üdülőtelepeink és hatékonyabb kezelőbázisaink legyenek a lakosság egészségének megőrzése érdekében – fogalmazott Péter Ferenc.
Őszinte együttműködés nélkül nem lesz
előrelépés
Vajda Lajos, a Romániai Balneoturisztikai
Klaszterek alelnöke hangsúlyozta, Románia
balneoturisztikai potenciálját másként, komplexebb összefüggésekben, az egészségmegőrzés, a gyógyászat, a turizmus, a beruházások,
a gyógyturizmusra szakosodott szakemberek
képzésének perspektívájában kellene tárgyalni. A klaszter szerepe az lenne, hogy a
különböző szereplők, az önkormányzatok, a
kormányzat, a kutatók, a magánvállalkozók,
az oktatók közötti együttműködést összehangolja. Ha ez az együttműködés nem jön létre,
nem lesz nagyobb változás. Maradunk a panziók és az itt eltöltött éjszakák számlálásánál.
– Többször hangsúlyoztam, hogy a lakosság egészsége a legfontosabb, s a következő
száz évben az egészségmegőrzés lesz a legnagyobb országos terv. Jelenleg az egészség
kapcsán csak a kórházi és gyógyszerellátásról
beszélnek, holott az egészségmegőrzés a legfontosabb, amelyhez a balneoterápiás kezelések nagyban hozzájárulnak. Ezért a
balneoturisztikai telepeknek kiemelt státust
kellene biztosítani. Ha hosszú távon nem jön
létre őszinte együttműködés a szereplők között, akkor nem lesz eredmény. Jelenleg Ro-

A gyógyturizmus stratégiai ágazat

mániában e tekintetben hiányzik az együttműködés, a bizalom és az őszinteség, pedig
Románia Európa-szerte a legnagyobb potenciállal rendelkező ország – mondta Vajda
Lajos.
Kilencven év alatt felére csökkent
a gyógykezelési bázisok száma
Nicu Rădulescu, a Romániai Balneoturisztikai Patronátus elnöke, a beruházók
képviselője elmondta, hogy Románia számára nagy esélyt jelenthet a balneoturizmus,
ha fellendülne, nagy megtakarításokat könyvelhetne el az állami költségvetés, 5-10 szácsökkennének
a
zalékkal
gyógyszerkiadások.
– Valamikor a gyógyturizmus hozta Románia hírnevét. Elmondhatjuk, hogy ma feleannyi kezelőbázis van, mint 1930-ban.
Elsőrangú telepeink voltak, mint Szováta.
Például Előpatak teljesen eltűnt a „térképről”.
Az, hogy az elmúlt évtizedekben nem tudtuk
megőrizni gyógykezelési bázisainkat, sorozatos hibák következménye. De még mindig
nem késő! Mindent megteszünk, nyomást
gyakoroltunk annak érdekében, hogy megállítsuk a hanyatlási folyamatot, hogy a gyógyturizmus felfelé ívelő pályára kerüljön.
Megszülettek az első eredmények, az alkalmazottaknak vakációs vouchereket osztottak
ki, ami 20-25 százalékos bevételt jelentett a
belneoturisztikai cégeknek, és ez újabb beruházásokat tesz lehetővé. Meg kell állapítanunk, hogy nagyon sokan nem ismerik a
hazai gyógykezelési potenciált, nem is tudják, hol milyen betegségeket gyógyítanak.
Tíz évre egymilliárd eurót bocsát rendelkezésünkre a kormány, ezt az összeget a 114-es
rendelet szavatolja. Romániának vissza kell
hódítania a gyógykezelési piacot, vissza kell
szerezni az izraeli, a német és általában a
nyugat-európai gyógyulni vágyók bizalmát,
hogy minél többen igényeljék szolgáltatásainkat. Sőt, újabb piacok felé kell nyitni, mint

Japán vagy a Közel-Kelet – állapította meg
Nicu Rădulescu, aki pozitív és Románia számára is követendő példának hozta fel Magyarországot, ahol a húsz évre szóló
Széchenyi-terv lehetővé tette a balneoturizmus fellendítését.

A Siculitas Egyesület nevében benyújtott panasszal kapcsolatban

A Kolozsvári Katonai Ügyészség
megszüntette az eljárást

2016-ban Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács
elnöke a Siculitas Egyesület nevében beadvánnyal fordult a Kolozsvári Katonai Ügyészséghez a március 10én, Marosvásárhelyen kiszabott büntetések ügyében.
A panaszlevél szerint a csendőrség illetékesei a büntető
törvénykönyv 297. szakaszába ütköző hatalmi visszaélés és a 321. szakaszába ütköző csalás bűntetteit követték el. Erre érkezett meg a napokban a Kolozsvári
Katonai Ügyészség tizennyolc oldalas, február 20-án
kibocsátott végzése, amely az eljárás megszüntetését
javasolja a Kolozsvári Katonai Törvényszéknek.
A szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben az
SZNT, megvizsgálva a végzés tartalmát, az alábbiakat
állapította meg:
1. A Kolozsvári Katonai Ügyészség meghallgatta a
sértettet, a tanúkat, a szabálysértési jegyzőkönyvek kiállítóit, akik erre vonatkozó parancsot teljesítettek. Ez utóbbiak ellen elrendelték a
nyomozati eljárás lefolytatását.
2. A büntetőeljárást az ügyészség nem terjesztette
ki Cenan Iulius ezredesre, akit fő felelősként neveznek meg a büntetőpanaszban, és akinek a tevékenységét a panasz értelmében szintén meg
kellett volna vizsgálni a Btk. 297. és 321. szakasza szempontjából.
3. A katonai ügyészség a büntetővizsgálatot nem
terjesztette ki azokra a magasabb beosztású csendőrtisztekre, akik az elkövetők vallomásai szerint
nyomást gyakoroltak a jegyzőkönyvek elkészítésekor, arra kényszerítve őket, hogy a szervezést

segítő, előre bejelentett önkénteseket büntessék
meg, akik a csendőrség rendfenntartó munkáját
is segítették. Az ügyészség megállapította, hogy
nyolc megbüntetett személy nem is volt jelen a
felvonuláson! Ezért a katonai ügyészség végzése
megállapítja, hogy a Btk. 321. szakaszába ütköző
csalás bűntettének tényálladéki elemei valóban
léteznek.
4. Megállapítja azt is, hogy a Btk. 297. szakaszába
ütköző hatalmi visszaélés bűncselekményének
tényálladéki elemei nem léteznek. Ez a megállapítás erősen vitatható, ezzel az indoklással nem
vonták felelősségre a parancsokat kiadó tiszteket,
akik a hamis jegyzőkönyvek kitöltésére is parancsok adtak, és akikre eleve nem is terjesztették ki
a vizsgálatot.
Mindezeket figyelembe véve, a panaszos Siculitas
Egyesület igazgatótanácsa meghatalmazta Izsák Balázs elnököt:
a. Ne fellebbezze meg a fenti végzést, hiszen méltánytalan és igazságtalan lenne a parancsot teljesítő és a jegyzőkönyveket kitöltő beosztott
altisztek megbüntetése.
b. Maga a szervező, a Siculitas Egyesület semmilyen kezdeményezését soha nem irányította a
bosszúvágy vagy a megtorlás gondolata, viszont
nagy hangsúlyt helyezett az egész közvélemény
őszinte és nyílt tájékoztatására.
c. Ennek megfelelően az igazgatótanács meghatalmazta Izsák Balázst, hogy jelen közleménnyel
együtt a teljes ügyészi végzést nyilvánosságra
hozza, hangsúlyozva azt, hogy a 2016. március
10-e után rendezett székely szabadság napi felvonulások alkalmával a csendőrség tiszteletben tartotta a vonatkozó törvényeket – áll az SZNT
közleményében.

2021. január elsejétől a klasszikus gyermekotthonok megszűnnek, az árva vagy szülők által elhagyott
gyerekeket kizárólag örökbefogadó családoknál vagy
hivatásos nevelőszülőknél helyezzük el, jelentette ki
Gabriela Coman, az országos gyermekjogvédelmi és
örökbefogadási hatóság (ANPDCA) elnöke. Rámutatott, a Társuljunk: emeljük a gyermekek alternatív
gondozásának minőségét elnevezésű projekt keretében fejlesztik a hivatásos nevelőszülői hálózatot,
amellyel fel lehet váltani a gyerekek klasszikus gyer-

mekotthonokban való elhelyezését. Hozzátette, már
kezdenek látszani a projekt eredményei, amelynek kifutási határideje 2023, mivel már 100 új hivatásos nevelőszülőt
alkalmaztak.
Viorica
Dăncilă
miniszterelnök szerint a kormány ezzel fontos lépést
tesz az állami rendszerben levő gyerekek családi környezetben való nevelkedése érdekében. A projekt
egyebek mellett előírja 4.000 hivatásos nevelőszülő
alkalmazását, illetve összesen 15 ezer nevelőszülő
szakképesítését. (Agerpres)

A Székely Nemzeti Tanács Sajtószolgálata
március 18-i dátummal közleményben jelezte, hogy a Kolozsvári Katonai Ügyészség
megszüntette az eljárást az Izsák Balázs
SZNT-elnök által a Siculitas Egyesület nevében benyújtott panasszal kapcsolatban.

2021-től megszűnnek a klasszikus gyermekotthonok

– Úgy gondoljuk, hogy Marosvásárhely a
legmegfelelőbb hely arra, hogy intelligens
kezdeményezések szülessenek, hogy a romániai gyógyturizmus a nemzetgazdaság stratégiai fontosságú ágazatává válhasson –
összegzett a patronátus elnöke.

Fotó: Nagy Tibor

Molnar Ervin a PNL
marosvásárhelyi elnöke

Március 14-én tartott választást a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) marosvásárhelyi szervezete. A tanácskozáson,
amelyen 105 küldött vett
részt, 95 igen szavazattal Molnar Ervint választották meg a
marosvásárhelyi szervezet elnökének.

Kihívója, Sebastian Moldovan
mindössze nyolc szavazatot kapott.
A városi szervezet két első alelnöke
Mara Togănel és Ovidiu Butuc lett
– olvasható a szervezet közleményében.
Molnar Ervin városi elnök „kollegiális partnerséget” ajánl a vásárhelyieknek, hogy együtt állapítsák
meg a problémákat, és közösen találjanak megoldást a város gondjaira. Mandátuma egyetlen céljának
a köz szolgálatát nevezte, „a legerősebb helyi politikai csapatban”,

amelyet a következő választásokon
kormányzó Nemzeti Liberális Párt
támogatni fog.
Ovidiu Butuc szerint a sors rendelése, hogy az Emil Dandea által
elkezdett utat folytassák egy „erős,
Marosvásárhely iránt elkötelezett
csapattal”.
Cristian Chirteş, a PNL Maros
megyei elnöke kijelentette: „A
Nemzeti Liberális Párt a legfontosabb román párt Marosvásárhelyen
és Maros megyében. Tegyük hozzá,
hogy a legnyitottabb és legátláthatóbb formáció is egyben”. Mint
mondta, a PNL nem fogadja el
többé a kettős mércét, átlátható politikai tárgyalásokat folytat, és a
kettős játékokat szigorúan szankcionálni fogja. Véleménye szerint a
marosvásárhelyi PNL kizárólag a
liberális értékek iránt elkötelezett
emberekből áll. (mózes)
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Diákok a Völgyhídon
Nagy Székely Ildikó

A kamasz- és felnőttvilág közötti szakadékba tekint bele, majd egy tinédzser végső
lépésének válik szemtanújává az Ariel színház drámafoglalkozással egybekötött új ifjúsági
előadásának
közönsége.
A
legsérülékenyebb korosztály számos kérdését, bizonytalanságát felszínre hozó produkciót, Háy János Völgyhíd című darabját
legutóbb a Bolyai líceum és az Elektromaros
középiskola egy-egy diákcsapata kísérhette
figyelemmel. A fiatalok az előadás után a
színház szakemberei irányításával megvitatták, átértékelték a látottakat, majd arra is lehetőséget kaptak, hogy megváltoztassák a
tragikus végkifejletet.
Az Ariel színház nagy hangsúlyt fektet a
mesejátékokból kinőtt, felnőttelőadásokra
még nem igazán vevő tizenéves korosztály
megszólítására. Ezt a célt szolgálják a drámapedagógiai foglalkozásokkal kísért előadások. Az első ilyen produkciót, Az ablak címűt
tavaly januárban a pécsi Bóbita Bábszínház
hozta el Marosvásárhelyre, szakmailag ez
inspirálta a színház társulatát a Völgyhíd
színpadra állítására.
A Vidovszky György rendezte Völgyhíd a
17 éves Péter története, aki anyagias apjától
és túlságosan konfliktuskerülő anyjától nem
kapja meg azokat a kapaszkodókat, amelyek
a kamaszkor mélységei fölött átsegíthetnék.
„Hidat kell építeni, melynek karcsú teste át-

A

z alacsony, szőke nőt sohasem bűvölték el az elektronikai csodák. Az
érintőképernyős okostelefon helyett
is inkább a hagyományos gombosat választotta, de azt is ritkán használta, gyakran csak
úgy letette valahova, és, ha megszólalt, percekig kellett keresnie. Pedig harmincegynéhány évvel ezelőtt mindent megadott volna
egy ilyen eszközért. A telefon, pontosabban
annak hiánya központi szerepet játszott az
életében pályája elején, több száz kilométerre az otthonától.
– Három hónapos volt a lányom, amikor
fiatal gyógyszerészként Kézdivásárhelyre
kaptam kihelyezést – idézte fel az emberpróbáló időszak kezdetét. – Olyan hideg tél volt,
hogy levágott ujjú cérnakesztyűben állítottam össze a recepteket, szolgáltam ki a betegeket. De ennél sokkal rosszabb volt a család
hiánya. Mivel a házunk a lebontásra ítélt
épületek listáján szerepelt, hiába kérvényeztük a telefon bevezetését. Ilyen luxuscikkel
csak a város másik végén élő nővéremék rendelkeztek, így, ha beszélni akartam az otthoniakkal, képeslapot küldtem haza, amiben
megírtam, hogy melyik napon hány órakor
jelentkezem. A megadott időpontban aztán
édesapám meg is jelent a nővéremnél, és
várta, hogy megcsörrenjen a készülék.
– Ön honnan tudott telefonálni?
– Eleinte rokonoknál laktam, náluk volt
telefon, megengedték, hogy használjam. Fizetnem sem kellett a szállásért, a villany- és
vízhasználatért, mindezért cserébe csak
annyit kértek, hogy tanítsam románul a családfőt, aki tanítóként dolgozott, de az állam
nyelvét nem beszélte túl jól. Nagyon víg ke-

Átírni a tragédiát

nyúlik a völgy fölött, ahogyan az apa karja
ível az anya válláig (…) s a karívbe egy gyermek csimpaszkodik, ott lóbálódik, anya és
apa gyermeke, ott lóg ereje fáradtáig fölötte
a nagy mindenségnek...” – hangzik el többször is a megoldást jelent(het)ő üzenet, a híd
azonban nem épül meg, és a szeretetéhségét,
magányát párkapcsolatába menekítő, valóságos lelki kizsákmányolóvá váló fiatal öngyilkosságot követ el, kedvesét is a mélybe
rántva. Ezt a végletes helyzetet értelmezik és
írják át a drámafoglalkozáson részt vevő középiskolások.
Az Ariel színház társulatát az előadás decemberi premierje után Gyevi-Bíró Eszter, a
budapesti Kolibri Színház drámapedagógusa
készítette fel az interakció levezénylésére. A
marosvásárhelyi társulat kellő érzékenységgel sajátította el a játékmester szerepét, erről
legutóbb magunk is meggyőződhettünk.
Deda-bőr, apabőr
Az Elektromaros középiskola csapatának
drámafoglalkozását az előadásban a Péter tanítónőjét alakító Gáll Ágnes bábszínész és
Fehér Csaba irodalmi titkár irányította.
– Volt-e az előadásban valami számotokra
furcsa? – hangzott el az első „bemelegítő”
kérdés, amelyre a kizárólag fiúkból álló csapat egyik tagja azonnal válaszolt: – Volt, de
a végére minden kitisztult.
A foglalkozást irányítók a történet főhősének arc nélküliségére irányították ezután a figyelmet – Pétert egy kapucnis széldzseki

Fotó: Nagy Tibor

(anorák) jeleníti meg –, majd arra kérték a jelenlévőket, hogy töltsék meg tartalommal ezt
a formát, azaz a látottak alapján körvonalazzák a fiú személyiségét. Érzékeny, félénk,
megtört, akaratos, elszállt, visszahúzódó, maximalista – telt meg pillanatok alatt a Péter
jellemvonásait tartalmazó tábla. A továbbiakban a társaság két részre – a fiú barátnőjének
testvérét képviselő Deda, valamint az apa
csoportjára – oszlott fel. Ezzel el is kezdődött
a fantáziajáték, a csapattagoknak ugyanis az
említett két szereplő bőrébe bújva kellett válaszokat megfogalmazni az öngyilkosság indítékáról, illetve körülményeiről. A hangulat
a két meglepetésvendég, a szülőket játszó színészek érkezésével fokozódott. Az apát alakító Cseke Péter és Gönczy Katalin, az
„anya” zseniális improvizációkkal állta az
okos, lényegretörő, időnként egészen váratlan kérdések ostromát. A drámafoglalkozás
utolsó mozzanataként a diákok átírhatták a
történet végét. Három csoportot alkotva kellett megjeleníteniük, hogy milyen lesz Péter
nyara, illetve hogyan alakul az élete tíz és
harminc év múlva, ha az öngyilkosság helyett
az életet választja.
A foglalkozás után a szakembereket a
közös játék szerepéről kérdeztük.
– A fiatalok egy erős végkifejletet láttak,
ami nem maradhat feldolgozatlanul. Ezt segíti a drámafoglalkozás. A cél nem a biztos
válaszok keresése, hanem az, hogy körüljárjuk a témát, és gondolatokat ébresszünk a di-

ákokban – mondta Gáll Ágnes.
– Ezeken a foglalkozásokon a kommunikációs és a problémamegoldó készség fejlődik, a résztvevők kíváncsibbak lesznek a
világra – tette hozzá Fehér Csaba, majd azt
is megjegyezte, hogy a Völgyhíd után szervezett eddigi három-négy találkozón mindig
nagyon „jókat” mondtak a diákok.
– Most egy igazán aktív csoporttal volt
dolgunk, kiválóan működtek együtt a fiatalok. De a fontos kérdések akkor is elhangzanak, ha visszahúzódóbb, csendesebb egy
társaság. Az a tapasztalatom, hogy a tizenévesek már mindent tudnak, csak ahhoz, hogy el
is mondhassák, kell nekik egy lendület.
– Mennyire kerül felszínre ezeken az alkalmakon a diákok saját élete? – kérdeztük.
– Mivel a foglalkozás mindig egy konkrét
cselekményre épül, a kérdések, válaszok is
arra irányulnak, a saját élethelyzetek, problémák kibeszélésére nincs keret. De így is van
jól, hiszen ez nem terápiás jellegű együttlét,
a cél a problémamegoldó képesség, illetve a
kreativitás fejlesztése – tudtuk meg a drámafoglalkozás irányítóitól. Fehér Csaba és Gáll
Ágnes azt is elárulta, hogy a Völgyhíd még
számos iskolai osztálynak nyújt az elkövetkezőkben megnyilvánulási lehetőséget.
A drámafoglalkozásokkal kísért ifjúsági
előadás egy olyan stabil irány, amely az elkövetkezőkben is fontos alkotóeleme lesz az
Ariel színház életének – értettek egyet a szakemberek.

– Mivel szombaton is dolgoztunk, csak
délben tudtam vonatra ülni, és estére értem
haza. Olyankor a lányom, akit a párom munkaprogramja miatt a szüleim neveltek rendkívüli szeretettel, már aludt. Csak a
vasárnapot tölthettem vele és az édesapjával, hétfő reggel pedig indultam vissza Kézdire. Mivel akkoriban
még egyéves sem volt a
gyerek, nem tudtam
volna vele megértetni,
miért kell újra eltűnnöm, ezért rendszerint
búcsúzás nélkül ellopóztam. A házunk kapujától az állomásig folyt a könnyem.
– Kézdivásárhely után mi volt a következő
„állomás”?
– Medgyesre kerültem fél évre. Ott nagyon
szerettem, egyrészt a munkaközösség miatt,
másrészt mert közelebb voltam az otthonomhoz. Így minden hétvégén hazamehettem. De
előfordult, hogy Radnóton lerobbant az autóbusz, és olyan sokáig kellett várakozni a
pótbuszra, mintha legalábbis Brassóból érkeztem volna. Medgyesről aztán újra távolabb kerültem, Bodzafordulóra. Jó ideje ott
dolgoztam, amikor egy délelőtt megszólalt a
patikai telefon, és édesapám hangját hallottam a vonal túloldalán. Csak annyit mondott, hogy „gyere haza, fiam, beteg a
leánka”. Gépiesen öltöztem, vettem a táskám, és szóltam a főnöknőnek, hogy mennem
kell. Azt válaszolta, hogy „akkor ide többet
vissza nem jössz”, de ez engem akkor csep-

pet sem érdekelt. Fizetés előtt álltam, így
pénzem sem volt az útiköltségre, de a Jóisten
kisegített. Stoppoltam, és percek alatt fel is
vett valaki. Ingyen jutottam el a brassói vonatállomásra, ahol gondolkozás nélkül, jegy
nélkül ugrottam fel az indulni készülő
gyorsra. Addig soha nem blattoltam, így fel
sem fogtam a helyzet kockázatát. Csodával
határos módon azonban senki nem kérte a
jegyemet. A folyosón utaztam, egy bőröndön.
Csak reméltem, hogy a vonat megáll Vásárhelyen, és amikor a Víkendtelepet elhagyva
a nagyállomás felé lassítani kezdett, fellélegeztem. Futottam hazáig. Otthon aztán megtudtam, hogy a lányom reggel óta hányt, a
hasa is ment, az érkezésemkor már kiszáradásközeli állapotba került. A jelenlétemben
valamennyire megnyugodott, az állapota
azonban csak jóval később javult. Mindenesetre a kórházi beutalást megúsztuk. Két nap
múlva már annyira helyrejött, hogy visszamehettem dolgozni.
– Volt hova visszamenni?
– Addigra a főnöknőm megenyhült, belátta, hogy vészhelyzet volt. De sokáig már
nem kellett Bodzafordulón maradnom. Jött a
versenyvizsga, és a magas pontszámommal
egy bukaresti helyet foglalhattam volna el,
amit sikerült elcserélni egy vásárhelyivel.
Így kerültem haza mintegy háromévi ingázás, képeslapírás, telefonálgatás után. Ha
akkoriban léteztek volna olyan digitális kommunikációs eszközök, mint ma, talán nem izgulok annyit. De így legalább megmaradtak
a hazaküldött lapok, és valami simogató
érzés a pillanatból, amikor észreveszem,
hogy a házunk tornácán vár valaki.

Aranyat érő csengetés

délyű ember volt ő is, a felesége is, szinte
nem is volt olyan este, hogy ne hívtak volna
magukhoz társaságot. Persze, tőlem is elvárták, hogy részt vegyek a bulikban, a sok éjszakázás után azonban alig tudtam másnap
munkába menni. Márpedig nagyon fontos
volt, hogy minél többet dolgozzam, kétnaponta reggel 7-től este
9-ig a patikában voltam, hogy minél hamarabb meglegyen a
normám, és két-három
hetente haza tudjak
menni hétvégére. Ezért egy idő múlva, amikor sikerült némi pénzt félretennem, albérletbe költöztem. Az új helyen a háziak
lányának segítettem a tanulásban, így ott
sem kellett sokat fizetnem. A kislány elég nehezen fogta fel a tananyagot, ráadásul mindent egyedül szeretett volna csinálni. Egy
alkalommal a másnapi kézimunkáját készítettük, és ő folyton kikapta a kezemből a tűt.
Váratlanul megszólalt a telefon, és én felpattantam, mert arra gondoltam, talán engem
keresnek otthonról. Amíg kiszaladtam az előszobába, a tanítványom eldugta a kézimunkát, pontosabban egyszerűen ráült. Bele is
ment a tű a combjába, de úgy, hogy meg kellett műteni. A háziak jól tudták, milyen rámenős a lányuk, nem is okoltak a
történtekért. Mindenesetre ez után a „kaland” után még jobban vártam, hogy otthon
legyek.
– Milyenek voltak a hazautak?
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Harmadik dísznövény- és kertészeti kiállítás, vásár

Életmentő kormányrendelet
Szerkesztette: Vajda György

Különös, hányatott sorsuk volt a mezőgazdasági kutatóállomásoknak az 1989-es rendszerváltást követően. Volt idő,
amikor a szaktárca igen mostohán kezelte őket. Elapadtak
a támogatások, a kiváló kutatók külföldre mentek, és sorba
mentek csődbe az addig igen nagy hírnévnek örvendő intézmények.

Megyénkben hat kutatóállomás is működött, egyebek mellett talajtani intézet, gyümölcs -és zöldségtermesztő, szarvasmarha-tenyésztő
szakterületen. A kutatáshoz szükséges földterületeket visszaigényelték
a volt tulajdonosok, vagy eladták az ingatlanpanamázók. Mivel sem az
akadémia, sem a kormány nem szórta bő kézzel a támogatást, az intézmények sorba bezártak. Más országokban igen nagy hangsúlyt fektettek
a kutatásra, hiszen a meglévő potenciál mellett (földterület) fontos szektor a kutatóágazat, mivel enélkül nincs haladás. A marosszentgyörgyi
szarvasmarha-tenyésztő kutatóállomás is évekig a túlélés határán
volt. Volt egy időszak, amikor az alkalmazottak két-három hónapos késéssel kapták meg fizetésüket, miután sikerült értékesíteni az állományban levő bikaborjakat, eladták a tejet és más terményeket. A mentőövet
a 2019. február 8-i 50-es kormányhatározat jelentette számára, amellyel
a máramarosszigeti szarvasmarha-tenyésztő kutatóállomás alárendelt
intézményének nevezték ki. Ez azt jelenti, hogy biztosított a támogatás,
és bizonyos kutatási programokat lehet majd végezni. A marosszentgyörgyin kívül alig néhány fős személyzettel működik a szászrégeni
juh- és kecsketenyésztő kutatóállomás, amely a Konstanca megyei
Palas alárendelt intézménye, ezenkívül kevesebb területtel és leszűkített
tevékenységgel működik a radnóti zöldségtermesztő állomás.
Dr. Ioan Oroian akadémikus, a marosszentgyörgyi kutatóállomás
igazgatója a sajtónak elmondta, az 50/2019-es kormányrendelettel gyakorlatilag újjászületett az intézmény. Hosszú előszobázás után végre a
minisztériumban megértették a fenntartásának a fontosságát.
– 1990-től foglalkozom kutatómunkával, 10 éve vagyok az intézmény igazgatója, és sokat küzdöttem azért, hogy a kutatóállomás megőrizze a mezőgazdasági területeit. A kormányrendelet biztosítja a
finanszírozást, a fizetésünket, ami reményt ad arra, hogy fiatalokat is
bevonjunk a kutatásba. Máris öten érdeklődtek egy állás iránt. Amint
véglegesítik a máramarosszigeti és a marosszentgyörgyi állomás közötti
egyezményt, körvonalazzuk a programjainkat. Valószínű, hogy az erdélyi Pinzgau fajta megőrzéséért, teljesítményének növeléséért fogunk
dolgozni, és kialakítunk egy újabb román tarka fajtavonalat, amely évi
7000 liter tej termelésére is képes lesz – nyilatkozta a sajtónak az igazgató, miután értesült az életmentő kormányrendelet kibocsátásáról.

Összehangolják az agrárpolitikát
Március 4–5-én volt a Székely
Gazdaszervezetek Egyesülete
(SZGE) éves egyeztető fóruma Szovátán, ahol sor került az egyeztető fórum
általános bizottságának ülésére, amelyen a szakemberek
mellett magyarországi meghívottak és székelyföldi falugazdászok vettek részt. A fórum
célja összehangolni az erdélyi
gazdaszervezetek munkáját,
ugyanakkor a gazdáknak a
térség adottságainak, szükségleteinek megfelelő egységes agrárstratégiát szeretnének kidolgozni.

Az ülésen részletesen megvitatták a szervezet jövőbeli terveit.
Négy kiemelt tevékenységi irányt
fogalmaztak meg. Az egyik a Székelyföld-léptékű gazdakataszter
összeállítása és vezetése. Ahhoz,
hogy tudják, kiket fog össze a szervezet, szükség van egy alapos felmérésre, amelyből kiderül, milyen
az erdélyi agrárium struktúrája a
földterület nagysága, tulajdona,
megművelése szempontjából, illetve fontos az is, hogy hány állattenyésztő van, milyen állománnyal
rendelkeznek stb. S ezt a jegyzéket
követni kell, folyamatosan megújítani, hogy naprakész információkra
alapozva hozzon a szervezet, illetve az agrárpolitikával foglalkozók döntéseket.
A következő feladatkör a térségi
szövetkezeti mozgalom és a szövetkezési hajlandóság erősítése, tá-

A húsvéti ünnepek miatt idén
korábban, április 12–14. között rendezik meg az immár
harmadik marosvásárhelyi
dísznövény-kiállítást és vásárt. A rendezvény helyszíne
a Sapientia Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának Arborétuma.

Még javában zajlik a szervezés,
a kiállítók regisztrálása, de a legfontosabb információkat már tudni
lehet. Így például, hogy idén sem
kell belépti díjat fizetni, és ingyenes buszjáratokon is megközelíthető lesz majd a rendezvény.
A tavalyainál több kiállító és
számos újdonság várja a látogatókat. Erdélyben első alkalommal itt
mutatkozik be a magyarországi
Kaktuszmúzeum, és a rendezvény
ideje alatt zajlik az V. Erdélyi Kertész- és Tájépítész-konferencia.
A Kaktuszmúzeum több mint
4000 növényéből válogatott, vásár-

lási lehetőséggel egybekötött kiállítás maradandó élményt jelent a
pozsgás növények kedvelőinek, a
tájépítész-konferencia különböző
kutatásokról szóló, 15-20 perces,
színvonalas előadásai pedig nyitottak lesznek a téma iránt érdeklődő
látogatók előtt is.

Lehet jelentkezni az AgroMania kiállításra
A Pro Economica Alapítvány és a
Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács
(MIET) által kezdeményezett, az Azomureş, UBM csoport és az IRUM által partnerkapcsolatban támogatott rendezvény
szervezői értesítik az érdeklődőket, hogy
működtetik az AgroMania mezőgazdasági
kiállítás honlapját (weboldal), a
www.agro-mania.ro-t. Az ezen az oldalon
létrehozott regisztrációs felületen regisztrálhatnak a kiállítók egy jelentkezési

ív kitöltésével. A szervezőknek és támogatóknak köszönhetően a kiállításon való
részvétel a regisztrált kiállító cégeknek és
a látogatóknak is ingyenes.
A Maros megyében rendhagyónak számító AgroMania mezőgazdasági és állattenyésztési kiállítás május 18–19-én lesz
Sáromberkén, ahova a szervezők nemcsak
a szakterületen tevékenykedőket, hanem az
agrárium, valamint a gasztronómia iránt érdeklődőket is várják.

Gazdatanfolyamok az RMGE-Marosnál

Március 21-én, csütörtökön két
csoportban indul az RMGEMaros által szervezett, gyakorlattal és elmélettel egybekötött 360
órás méhésztanfolyam. Akik még
szeretnének részt venni rajta,

megtehetik, ha a kezdésig jelentkeznek. Továbbá szervezik a szintén gyakorlati bemutatókkal
egybekötött zöldségtermesztő tanfolyamot, ahova várják az érdeklődőket.
Jelentkezni
az

RMGE-Maros Marosvásárhely,
Laposnya utca 23. szám alatti
székházában vagy a 0787-828403-as, 0787-723-733-as és 0787806-502-es
telefonszámokon
lehet.

zottság tagjai egyöntetűen megállapították, hogy a székelyföldi Falugazdász-hálózat
elsősorban
szakmai fórumok szervezésében
nyújthat hathatós segítséget.
Ugyanakkor több más kérdés megvitatása mellett hangsúlyozták,
hogy a mézfogyasztás térségi ösztönzése (elsősorban a gyerekek körében),
a
tapasztalatcserék

dászokkal. A térségi szakemberek
a magyarországi meghívottak kérésére röviden beszámoltak a térségben végzett munkájuk során
szerzett tapasztalatokról, valamint
javaslatokat is megfogalmaztak a
jövőbeli tevékenységeikkel kapcsolatban.
A Székely Gazdaszervezetek
Egyesületének egyeztető fórumán

szervezése, a szövetkezeti struktúra kiépítése és a méhészettel kapcsolatos rendezvények támogatása
jelentős előrelépést hozhatna az
ágazat számára.
Rövid munkamegbeszélésen a
magyarországi Agrárminisztérium
Kárpát-medencei Együttműködések Főosztályvezetője, dr. Torda
Márta és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara külkapcsolati igazgatóhelyettese, dr. Szabó Balázs
találkozott a székelyföldi falugaz-

159, a Székelyföldön tevékenykedő agrárprofilú egyesület és más
szervezetek képviseletében közel
250-en vettek részt. Jelen voltak:
Becze István, az SZGE elnöke,
Fülöp László, Szováta polgármestere, Borboly Csaba, Hargita
Megye Tanácsának elnöke, Péter
Ferenc, Maros Megye Tanácsának
elnöke, Tamás Sándor, Kovászna
Megye Tanácsának elnöke, Bíró
Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke, Tóth László,

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja, akik
dr. Torda Márta főosztályvezetővel
és dr. Szabó Balázs külkapcsolati
igazgatóhelyettessel, valamint Magyar Ferenccel, a gödöllői Szent
István Egyetem kancellárjával
mondtak köszöntőbeszédet.
Az ülés második felében Becze
István bemutatta a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének múlt
évi tevékenységét, Biró Zoltán, az
egyesület falugazdásza egy, a térségben végzett kérdőíves felmérés
szövetkezeti hajlandósággal kapcsolatos eredményeit ismertette.
Ifj. Orbán Miklós, az egyesület alelnöke prezentációjában az állandó
bizottsági és albizottsági ülések
fontosabb tartalmi vonatkozásait
osztotta meg a jelenlévőkel, majd
Becze István az SZGE jövőbeli terveit, elképzeléseit tárta a hallgatóság elé. A jelenlévők elfogadták a
tavalyi beszámolót, és hasonlóképpen támogatták a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének négy
kiemelt jövőbeli programját is. Ezt
követően Kozma Mónika, a Pro
Economica Alapítvány ügyvezető
igazgatója az Erdélyi Gazdaságfejlesztési Program keretében eddig
lefutott és jelenleg is zajló támogatási programokról tartott előadást,
majd Besenyei Sarolta, a Középeurópai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. marosvásárhelyi
irodájának vezetője ismertette a
szervezet tevékenységét – tájékoztattak a szervezők.

Erdélyi gazdaszervezetek egyeztető fóruma

mogatása. Köztudott, hogy az unió
támogatási politikájának köszönhetően is csak a társulásoknak van
piacképes jövője az agrárágazatban. Sajnos, a kommunista szövetkezeti formától tartva, sokan
ellenzik ezt a gazdálkodási formát,
ezért vállalta fel a szervezet, hogy
megtesz mindent az előítéletek leküzdéséért. Minderre azért van
szükség, mert ki kell dolgozni a
székelyföldi agrárstratégiát, amely
figyelembe veszi a térség adottságait és szükségleteit, ennek megfelelően lobbizhat majd a szervezet a
hatékony agrártámogatási politika
mellett. A jövőre gondolva fejleszteni kell a térségben a biotermeléssel és ökológiai gazdálkodással
foglalkozó farmokat, illetve arra
kell ösztönözni a gazdákat, hogy
erre irányuljanak. Ezt pedig szakmai, gazdasági és más források felhasználásával próbálják segíteni.
Az állandó bizottság tagjai kilenc, párhuzamosan zajló, szakterületekre lebontott albizottsági
munkában vettek részt: szarvasmarha-tenyésztés, juh- és kecsketenyésztés,
sertéstenyésztés,
szántóföldi növénytermesztés, vadés erdőgazdálkodás, méhészet, biotermesztés, zöldség-, gyümölcs- és
gyógynövénytermesztés, oktatás. A
falugazdászokkal kiegészített albizottságok egy előre meghatározott
menetrend szerint megvitatták az
adott szakterülettel kapcsolatos
kérdéseket.
A méhészettel foglalkozó albi-

Nem maradnak el az eddigi népszerű programok sem: a szakmai
találkozók keretében az egyetem
kertészeti tanszéke idén is bemutatókkal egybekötött előadásokat tart
közérdekű témákban, mint például
a dísznövénytermesztés, gyümölcstermesztés, szőlészet-borászat és
növényvédelem témakörökben.
A Mesekert természetesen idén
is várja a „kis kertészeket”, és ez
alkalommal is lesz kvízjáték, amelyen értékes ajándékokat lehet
majd nyerni.
A rendezvény péntektől vasárnapig reggel 9-től este 7 óráig lesz látogatható.
A további részleteket a március
22-i sajtótájékoztatón ismertetik a
rendezők.
A rendezvény helyszínén március 22-én délután 2 órától „helykiosztó” területi bejárásra kerül sor,
ahol még lehetőség lesz kiállítóként regisztrálni.
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Cristina Neagu negyedszer
a világ legjobb női kézilabdázója

A 2018-as év legjobb kézilabdázójává
választotta Cristina
Neagut a Nemzetközi
Kézilabda-szövetség
(IHF). A sportág történetében Neagu az
első, aki negyedszer
kapja meg az elismerést – 2010, 2015 és
2016 után ezúttal sem
látott senkit jobbnak a
szakma.
A román kézilabdaválogatott és a Bukaresti CSM balátlövője
tavaly
pályafutása
során másodszor lett a
Bajnokok Ligájának
gólkirálya 110 találattal, ugyanakkor soroA román válogatottban, a magyar csapat elleni mérkőzésen. Fotó: AFP
zatban negyedszerre
választották a BL legjobb balátlövőjévé. nyerte a hazai bajnokságot és a Románia2018-ban Neagu a CSM-vel bronzérmes lett kupát.
A román válogatott legjobb játékosának
a Bajnokok Ligájában, ugyanakkor megválasztották a Franciaországban zajlott Európa-bajnokságon, amelyen csapatával az
Első kalapban a románok,
elődöntőig jutott, azonban egy súlyos sérümásodikban a magyarok
lés miatt sem ezen a mérkőzésen, sem a kisA második kalapba került a magyar női döntőben nem játszhatott, és nyárig nem
kézilabda-válogatott a jövő decemberi, léphet pályára.
dán–norvég közös rendezésű EurópaA férfiaknál a dán válogatott és a Paris
bajnokság selejtezőjének sorsolása előtt, Saint-Germain kézilabdázójának, Mikkel
amelyet április 4-én, helyi idő szerint 18 Hansennek ítélte a sportági szövetség az év
órától tartanak Koppenhágában. Mind a legjobb játékosa elismerést, amelyet a harhét csoportban négy csapat szerepel madik alkalommal érdemelt ki. Hansen a
majd, és mindegyikből az első két helye- dán válogatottal negyedikként zárt a 2018zett jut ki a 2020. december 3-20. között as Eb-n, 43 góljával a torna második legesedékes tornára, amelyet Herningben, eredményesebb játékosának bizonyult.
Stavangerben, Trondheimben és Oslóban Klubjával, a Paris Saint-Germainnel harmarendeznek. A norvég és a dán válogatott dik lett a Bajnokok Ligájában. A dánok idén
a rendező jogán automatikusan tagja a januárban megnyerték a világbajnokságot.
mezőnynek. Az első selejtező mérkőzéseket szeptember utolsó hetében játsszák.
A Győr megvédte címét
A selejtező kalapbeosztása:
az
FTC
elleni kupadöntőben
* 1. kalap: Franciaország, Hollandia,
A
címvédő
Győr csapata 32-29-re leOroszország, Svédország, ROMÁNIA,
győzte a Ferencvárost a női kézilabda
Montenegró, Németország
Magyar Kupa vasárnapi fináléjában, a
* 2. kalap: Szerbia, Csehország, MAdebreceni Főnix Csarnokban rendezett
GYARORSZÁG, Spanyolország, Szlonégyes döntő második játéknapján. A 23.
vénia, Lengyelország, Horvátország
percben még kilenc góllal vezetett a
* 3. kalap: Ausztria, Fehéroroszország,
Győr, a 44. percben viszont egyenlített a
Szlovákia, Törökország, Észak-MacedóFerencváros, a vezetést azonban egyszer
nia, Ukrajna, Olaszország
sem tudta átvenni a meccsen. A győriek
* 4. kalap: Svájc, Izland, Portugália, Litlegeredményesebb játékosa a holland
vánia, Feröer-szigetek, Koszovó, az előCornelia Nycke Groot volt nyolc góllal,
selejtező győztese (Izrael, Finnország,
a másik oldalon a spanyol Nerea Pena
Görögország vagy Luxemburg)
hétszer volt eredményes.

Labdarúgó-Európa-bajnoki
selejtezősorozat

A Svédország és a Feröer-szigetek ellen (Palermo), Claudiu Keserü (Ludogorec),
kezdi a labdarúgó-Európa-bajnoki selejtező- Andrei Ivan (Rapid Bécs)
sorozatot a román válogatott. A továbbjutás
A svéd keret
kérdését kiemelt jelentőségűként kezeli a * kapusok: Robin Olsen (AS Roma), Karthazai sportági szövetség, miután a döntő Johan Johnsson (Guingamp), Kristoffer
torna C csoportjának három mérkőzését, va- Nordfeldt (Swansea City)
lamint az egyik nyolcaddöntős találkozót * hátvédek: Mikael Lustig (Celtic), Anton
Bukarestben rendezik, és a román csapat sze- Tinnerholm (New York City), Andreas
retne saját közönsége előtt bizonyítani – a Granqvist (Helisngborgs), Ludwig Auguslegjobbak társaságában is.
tinsson (Werder Bremen), Filip Helander
Hétfőn Mogoşoaián kezdte a közös edzés- (Bologna), Emil Krafth (Amiens), Szotiriosz
munkát a válogatott kerete, amely az utolsó Papagiannopulosz (Koppenhága)
száz méteren kiegészült Dennis Mannal és * középpályások: Jakob Johansson (Rennes),
Dan Nistorral. Sérülés miatt kikerült a szá- Sebastian Larsson (AIK), Albin Ekdal
mításokból George Ţucudean, a Kolozsvári (Sampdoria), Emil Forsberg (RB Lipcse),
CFR támadójának helyére Andrei Ivan érke- Gustav Svensson (Seattle Sounders), Kriszett. Az első edzésen – amelyről hiányzott toffer Olsson (Krasznodar), Ken Sema (WatAlexandru Mitriţă és Cristi Ganea, ők ké- ford), Sam Larsson (Feyenoord), Jimmy
sőbb csatlakoztak társaikhoz – különböző Durmaz (Toulouse)
fokú terhelést kaptak a játékosok, annak * támadók: Marcus Berg (Al-Ain), Viktor
függvényében, hogy ki melyik napon játszott Claessson (Krasznodar), Robin Quaison
bajnoki mérkőzést, tájékoztatott honlapján a (Mainz), Alexander Isak (Willem II), SebasRomán Labdarúgó-szövetség.
tian Andersson (Union Berlin)
A keret csütörtökön repül Stockholmba,
ahol március 23-án 19 órai kezdettel SvédEredményjelző
ország vendégeként lép pályára. Három napA labdarúgó 1. ligás rájátszás 2. fordulójának vasárnapi és hétfői eredményei: felpal később pedig Kolozsváron, a Dr.
sőház: Gyurgyevói Astra – Bukaresti
Constantin Rădulescu stadionban (a CFR
FCSB 0-2; alsóház: Medgyesi Gaz Metan
otthonában) fogadja a csapat Feröer-szigetek
– Bukaresti Dinamo 2-1, Concordia Chiválogatottját 21.45 órai kezdettel. Mindkét
ajna – Nagyszebeni Hermannstadt 2-2,
találkozót élőben közvetíti a Pro TV.
FC Voluntari – FC Botoşani 2-1.
A román válogatott összetétele
Az állás: felsőház: 1. Kolozsvári CFR 33
* kapusok: Ciprian Tătăruşanu (FC Nantes),
pont, 2. CSU Craiova 29, 3. FCSB 28, 4.
Costel Pantilimon (Nottingham Forest), FloViitorul 22, 5. Astra 21, 6. Sepsi OSK 19;
rin Niţă (Sparta Prága)
alsóház: 1. Medgyes 22, 2. Jászvásár 20,
* hátvédek: Cristian Manea (Kolozsvári
3. Dinamo 19, 4. Botoşani 19, 5. VolunCFR), Romario Benzar (FCSB), Cristian Sătari 17, 6. Nagyszeben 17, 7. Călăraşi 12,
punaru (Kayserispor), Ionuţ Nedelcearu (FC
8. Chiajna 11.
Ufa), Dragoş Grigore (Ludogorec), Cosmin
Moţi (Ludogorec), Cristian
Ganea (Numancia), Nicuşor
Bancu (CSU Craiova)
* középpályások: Tudor Băluţă (FC Viitorul), Răzvan
Marin (Standard Liege),
Paul Anton (Krilija Szovjetov), Alexandru Cicâldău
(CSU Craiova), Alexandru
Chipciu (Sparta Prága), Nicolae Stanciu (Al-Ahli),
Ianis Hagi (FC Viitorul),
Alexandru Mitriţă (New
York City FC), Dennis Man
(FCSB), Ciprian Deac (Kolozsvári CFR), Dan Nistor
(Dinamo)
Cosmin Contra (k) hétfőn vezényelte az első edzést a román csapatnak az
* támadók: George Puşcaş első két Eb-selejtező előtt. Fotó: FRF

Rossi: Nagy lökést adna a szlovákok elleni győzelem

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint
hatalmas lökést adna a magyar labdarúgó-válogatottnak, ha csütörtökön győzne az Európa-bajnoki
selejtezősorozat
rajtján,
Szlovákia vendégeként.
Az olasz szakember a Telkiben tartott hétfői sajtótájékoztatón kifejtette: egy nagyszombati siker után jó eséllyel három nappal
később, a Groupama Arénában sem kapna ki
a nemzeti együttes a világbajnoki ezüstérmes
horvátoktól. „A cél a hat pont megszerzése,
ugyanakkor kettővel sem lennék csalódott.
Két dologra összpontosítok, egyrészt a taktikai, másrészt a pszichikai felkészítésre, ha
mindkettő jól sikerül, akkor igazi csapattá kovácsolódhat a társaság” – mondta Rossi.
A szakvezető arról is beszélt, hogy az új
szövetségi kapitány ellenére – a cseh Pavel
Hapalt tavaly októberben nevezték ki a szlovák együttes élére – százszázalékosan felkészültek a riválisból, mint mondta, majdnem
olyan szinten tudják, mire számíthatnak
egyes játékosoktól, mintha a sajátjuk lenne.
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Éppen ezért nem tartotta fontosnak, hogy
beszéljen Dárdai Pállal,
aki két szlovák válogatott labdarúgóval is
foglalkozik a Hertha
BSC-ben.
Korhut Mihály úgy
vélekedett a szlovákokról, hogy erős keretük
van. Hozzátette, videós
tájékoztatást kapnak
arról, hogy játékosokra
bontva mire számíthat- A magyar labdarúgó-válogatott játékosa, Korhut Mihály és szövetségi kapitánya,
nak az ellenfélnél. Az Marco Rossi (j) a Szlovákia elleni Eb-selejtező mérkőzést felvezető sajtótájékozArisz Szaloniki védője tatón. Fotó: MLSZ
önmagáról szólva úgy fogalmazott, hogy jó vasárnap 19 órától a horvátokat fogadja a buállapotban van, de nem érzi magát egyér- dapesti Groupama Arénában (TV: M4 Sport).
telmű kezdőnek, szerinte ilyet nem is lehet A csoportban még Wales és Azerbajdzsán
szerepel, és az első kettő jut ki a 2020-as
mondani a válogatott esetében.
A magyar válogatott csütörtökön romániai kontinensviadalra, amelynek részben Budaidő szerint 21.45-től csap össze a szlovákok- pest is házigazdája lesz négy mérkőzés erekal Nagyszombaton (TV: M4 Sport), majd jéig.
Marek Hamsík is meghívót kapott
A Napolitól február közepén Kínába szerződött
Marek Hamsík is meghívót kapott Pavel Hapal szövetségi kapitánytól a szlovák labdarúgó-válogatottba, amely csütörtökön a magyar együttest fogadja
Nagyszombaton az Európa-bajnoki selejtező sorozat
nyitányán. Az elmúlt években a nemzeti együttes
kulcsemberei közé sorolt Martin Skrtel, Tomas Hubocan és Adam Nemec ugyanakkor már nem tagja a
keretnek, a rutinos játékosok korábban lemondták a
válogatottságot.
A szlovákok 24 fős kerete:
* kapusok: Martin Dubravka (Newcastle United),
Matus Kozacik (Viktoria Plzen), Marek Rodak (Rotherham United)

A magyar válogatott kerete
* kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi
TC), Gulácsi Péter (RB Lipcse), Kovácsik
Ádám (Mol Vidi FC)
* védők: Baráth Botond (Sporting Kansas
KC), Bese Barnabás (Le Havre), Kádár
Tamás (Dinamo Kijev), Korhut Mihály
(Arisz Szaloniki), Lang Ádám (Kolozsvári CFR), Lovrencsics Gergő (Ferencvárosi TC), Willi Orbán (RB Lipcse),
Vinícius Paulo (Mol Vidi FC)
* középpályások: Gazdag Dániel (Budapest Honvéd), Holman Dávid (Slovan Pozsony), Kalmár Zsolt (DAC), Kleinheisler
László (Eszék), Kovács István (Mol Vidi
FC), Nagy Ádám (FC Bologna), Pátkai
Máté (Mol Vidi FC), Szoboszlai Dominik
(RB Salzburg)
* támadók: Balogh Norbert (APÓ Ellínon), Dzsudzsák Balázs (al-Ittihad), Holender Filip (Budapest Honvéd), Nagy
Dominik (Legia Varsó), Németh Krisztián
(Sporting Kansas KC), Szalai Ádám
(1899 Hoffenheim), Varga Roland (Ferencvárosi TC)

* hátvédek: Peter Pekarik (Hertha), Lukas Stetina
(Sparta Prága), Lubomir Satka (Dunaszerdahely),
Milan Skriniar (Internazionale), Denis Vavro (Koppenhága), Michal Siplak (Krakkó), David Hancko
(Fiorentina)
* középpályások: Patrik Hrosovsky (Viktoria Plzen),
Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Jan Gregus (Minnesota United), Juraj Kucka (Parma), Matus Bero (Vitesse), Marek Hamsík (Talien Jifang), Ondrej Duda
(Hertha), Martin Chrien (Santa Clara), Albert Rusnak
(Real Salt Lake), Robert Mak (Zenit), Jaroslav
Mihalik (MSK Zsolna), Miroslav Stoch (Slavia
Prága)
* csatárok: Michal Duria (Anorthoszisz Famaguszta), Pavol Safranko (Dundee United)
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Újdonságok a büntetőjogban (XIV.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Amennyiben a terheltet/elítéltet
bizonyos kötelezettségek teljesítésére kötelezi az ügyész vagy a
bíró, a közérdekű munka elvégzésére csak az ő beleegyezésével
lehet kötelezni, hiszen a munkaválasztás szabadságának elve
ebben az esetben is érvényesül,
másképpen a kényszermunka alkotmányos tiltásának mondana
ellen az illető kötelezettség. Közérdekű munka elvégzésére akkor
köteleznek egy személyt, amikor
az ügyész közérdek híján lemond
a nyomozásról, amikor a büntetés
alkalmazását elhalasztják, vagy
lemondanak erről, vagy objektív
okokból ki nem fizetett büntetőjogi pénzbüntetés helyettesítése
esetén. Az utóbbi esetben, amenynyiben a büntetőjogi pénzbüntetést
(amendă
penală)
rosszhiszeműen nem fizetik be,
ezt börtönbüntetésre változtatja a
bíróság.
Fontos újítás az eljárásban a
perorvoslati utak számának korlátozása, amelynek értelmében eltűnik a rendes perorvoslatok közül
a felülvizsgálat (recurs) intézménye, helyette az elsőfokú ítéleteket csak fellebbezéssel (apel) lehet
megtámadni, amelynek során az
ügyet minden vonatkozásában (tényállási és jogi szempontból is)
újratárgyalja a bíróság. A felülvizsgálat megmarad – amint az
normális is – rendkívüli perorvoslati útnak, amit a törvény által előírt öt jogi ok valamelyikének
fennállása esetén lehet benyújtani,
erről pedig a Legfelsőbb Ítélő- és
Semmítőszék dönt. Ezek a következők: amennyiben az elítéltet az
illető bűncselekményre egy hatáskörrel vagy illetékességgel nem
rendelkező alsóbb szintű bíróság
ítélte el; a tettet nem minősíti bűncselekménynek a törvény; megalapozatlanul szüntették be a

büntetőeljárást; megalapozatlanul
nem állapították meg a bűncselekményt elkövető kegyelemben
való részesítését vagy ellenkezőleg, ezt törvénytelenül állapították meg; a büntetést nem a
megadott és törvényes büntetőjogi tételek szerint szabták ki és
határozták meg.
A felülvizsgálaton kívül még
két rendkívüli perorvoslati út is létezik: a semmítőfellebbezés (contestaţie în anulare) és a perújítás
(revizuire). Az előbbit akkor lehet
beadni, amikor eljárásjogi hiba
történt, a bírói tanács szabálytalanul volt megalkotva, illetve a vádlott számára nem volt biztosítva
megfelelőképpen a védelemhez
való jog. Ezek az esetek konkrétan
a következők lehetnek: amikor a
fellebbezési tárgyalásra egyik felet
nem idézték meg szabályszerűen,
vagy annak lehetetlen volt a tárgyaláson megjelennie, és erről
nem tudta értesíteni a bíróságot,
amikor a vádlottat elítélték, annak
ellenére, hogy az eljárást beszüntető bizonyítékok léteztek, amikor
az döntést nem az a bírói tanács
hozta, amelyik lefolytatta az érdemi tárgyalást, amikor a bírói tanács
szabálytalanul
volt
megalkotva vagy összeférhetetlenségi ok állt fenn valamelyik bíró
esetében. Ugyancsak a semmítőfellebbezést alapozza meg az az
eset, amikor az eljárást az ügyész
vagy a vádlott hiányában folytatták le, és ezek jelenléte kötelező
volt a törvény szerint, amikor az
eljárást a védő hiányában folytatták le, és ennek jelenléte kötelező
lett volna, amikor a tárgyalás nem
volt nyilvános, és ezt nem indokolta jogszabály, amikor a bíróság
nem hallgatta ki a jelen lévő vádlottat, és ez törvényesen lehetséges
lett volna, valamint amikor egy
személy ellen több jogerős döntést
hoztak ugyanazon tettért.
Perújítást akkor rendelhet el a
bíróság, amikor az érdemi tárgya-

Tanulmányi kirándulások támogatása

lás ideje alatt nem ismert, a döntés
meghozatala után új tényállási elemek jelennek meg. Ezek az esetek
a következők lehetnek: új tények
vagy események felfedezése, amelyeket az ítélet meghozatalakor
nem ismertek, és amelyek a meghozott ítélet megalapozatlanságát
eredményezik; a meghozott ítélet
egy olyan tanú, bírósági szakértő,
tolmács nyilatkozatára alapult,
akit hamis tanúzásért ítéltek el az
üggyel kapcsolatosan, és nyilatkozata érdemben befolyásolta az
ügyet; egy iratot az eljárás alatt
vagy utána hamisnak nyilvánítottak, amennyiben ez érdemben befolyásolta a bíróság döntését, vagy
a bírói tanács egy tagját, vagy a
nyomozást lefolytató személyek
valamelyikét (ügyész, rendőr);
olyan, az üggyel kapcsolatos bűncselekményért ítélték el, amely azt
érdemben befolyásolta. Perújításnak van helye akkor is, amikor két
vagy több jogerős bírósági ítélet
nem összeegyeztethető, illetve
amikor egy, a döntés alapjául szolgáló jogszabályt alkotmányellenyilvánítottak,
az
nesnek
alkotmánysértés következményei
folytatódnak a döntés meghozatala
után is, és ezt csak az ügy újrafelvételével lehet orvosolni, valamint
Romániának az Európai Emberjogi Bíróság által történő elítélése
esetén.
Az ország területén egységes
jogalkalmazás érdekében, amenynyiben ugyanazon jogi probléma
különbözőképpen kerül elbírálásra
a bíróságok előtt, a Legfelsőbb
Ítélő- és Semmítőszéktől jogegységi döntés kimondását lehet
kérni. Ezzel kapcsolatosan az új
perrendtartás lehetővé teszi azt is,
hogy folyó eljárásban a perorvoslati bíróságok a Legfelsőbb Ítélőés Semmítőszéktől előzetes jogértelmező döntés meghozatalát kérjék az ügyben felmerülő vitás jogi
kérdés tisztázása érdekében.
(Folytatjuk)

Ady Endre-emlékév

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége és az Apáczai Csere János Pedagógusok
Háza Ady Endre halálának
100. évfordulója alkalmából
versmondó és esszéíró versenyt hirdet középiskolások
számára. A jelentkezés, valamint az esszék beküldési határideje 2019. március 29.

A versmondó versenyre jelentkező diákoknak két vers előadásával – egy kötelező és egy
szabadon választott – kell készülniük. A verseny kötelezően megtanulandó verse az Új vizeken
járok című költemény. Az Ady
Endre versmondó versenyt a magyar költészet napja alkalmából
április 8-án tartják a csíkszeredai
Apáczai Csere János Pedagógu-

Adóbefizetési határidő

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala emlékezteti a magán- és a jogi
személyeket, hogy a 2019. évre vonatkozó ingatlan-, telek- és gépjárműadó befizetésének első határideje 2019. március 31-e.
Mivel a befizetési határidő, 2019. március 31. munkaszüneti napra esik,
a határidőt az első következő munkanapig meghosszabbítják.
Eszerint 2019. április 1., hétfő az utolsó nap, amikor a marosvásárhelyiek még 10%-os kedvezményben részesülnek, amennyiben teljes egészében befizetik az egész évre vonatkozó helyi adókat. Ez után a dátum
után havi vagy részhavi 1%-os késedelmi kamatot számolnak fel.

Együttműködés középiskolák között

A Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal
kapcsolatos ismeretek bővítésének elősegítésére hirdet
pályázatot a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. A pályázatok
benyújtásának
határideje:
2019. április 30.

A pályázat célja határon túli kirándulások támogatása a Magyarország
határain
kívül
élő
magyarság megismerése, a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok
közti
kapcsolatok
kialakítása, illetve erősítése céljából, a megvalósítási időszak: 2019.

június 16-tól 2020. június 15-ig. A
program ez évi nyílt pályázati kiírásai között az alábbi három szerepel:
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek; Együttműködés középiskolák között; Tanulmányi kirándulás
középiskolásoknak. A pályázat
célja Magyarország és Románia,
Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyar
tannyelvű vagy magyar tagozattal,
illetve osztállyal rendelkező középiskoláiban tanuló diákok közösségi
együttműködésének támogatása.
Az Együttműködés középiskolák
között pályázati kiírás keretében

olyan tanulmányi kirándulásokat
támogat a program, amelyeken
nappali rendszerű iskolai oktatásban legalább 10 olyan 9–12. évfolyamon tanuló vesz részt, aki a
tanulmányi kirándulás időpontjában a köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban áll Románia,
Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta
területein,
és
amely
Magyarországra irányul a partnerszervezet tanulóinak részvételével.
Pályázatot nyújthat be az állami
fenntartású köznevelési intézmény
esetében a tankerületi központ, a
szakképzési centrum, az állami felsőoktatási intézmény, illetve az agrárminiszter a programot szervező
köznevelési intézmény megjelölésével, a nem állami fenntartású
köznevelési intézmény.
Egy pályázat keretében legkevesebb tíz tanuló és kísérő tanáraik
egyszeri határon túli útjához, valamint legkevesebb hat határon túli
(Románia vagy Szlovákia vagy
Szerbia vagy Ukrajna vagy Szlovénia vagy Horvátország területén)
magyar tannyelvű, illetve magyar
tagozattal vagy osztállyal rendel-

sok Háza nagy aulájában. A szervezők Hargita, Kovászna, Maros
és Brassó megyékből várnak jelentkezőket.
A Nem kellenek a megálmodott álmok esszéíró pályázat arra
hívja a középiskolás fiatalokat,
hogy Ady Endre költészetéből
kiindulva fogalmazzák meg gondolataikat az utánzás és eredetiség, hagyománykövetés és újítás
témájában. A pályázat nyerteseit
az április 8-án tartandó versmondó verseny díjátadásán jutalmazzák. Jelentkezni, illetve az
esszéket beküldeni 2019. március
29-éig, péntekig lehet az
ajka.mardirosz@ccd.eduhr.ro
ímélcímre – áll a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének
közleményében. (szer)

kező intézményben tanulók és kísérő tanáraik egyszeri magyarországi útjához kérhető támogatás.
Ukrajna, Szlovénia és Horvátország
esetében együttműködő szervezetként bevonható az említett országokban
jogi
személyiséggel
rendelkező, önállóan gazdálkodó
magyar civil vagy egyházi szervezet is. A megvalósítás során törekedni kell arra, hogy a pályázó
magyarországi intézmény és a határon túli partnerintézmény részéről
az együttműködésben részt vevő tanulók száma és életkora azonos legyen,
továbbá,
hogy
az
együttműködésben a pályázó magyarországi intézmény és a határon
túli partnerintézmény részéről
mindkét találkozáson ugyanazon tanulók vegyenek részt. A pályázat
megvalósítási időszaka 2019. június
16. – 2020. június 15. A pályázati
kiírásra rendelkezésre álló keretöszszeg 1.300.000.000 Ft, az elnyerhető támogatás összegének alsó
határa 400.000 Ft, a felső határ
6.000.000 Ft. A támogatás maximálisan elnyerhető összege függ a tanulmányi kirándulásokon részt
vevő tanulók és kísérők számától,

illetve a tanulmányi kirándulások
során megtenni tervezett távolság
nagyságától. A támogatás rendelkezésre bocsátása utólagos elszámolás
mellett, támogatási előleg formájában, egy összegben történik, a pályázathoz saját forrás biztosítása
nem szükséges. A támogatásnak fedeznie kell a tanulmányi kirándulás
összes költségét, a támogatáson
felül a tanulóktól, a kísérőktől és a
projektvezetőtől további hozzájárulás beszedése nem javasolt. A pályázatot kizárólag elektronikusan,
az Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési
Rendszerben
(EPER) lehet benyújtani, magyar
nyelven, a benyújtás határideje:
2019. április 30. A támogatási döntés meghozatalának határideje a pályázat benyújtási határnapját követő
45. nap, a döntést az Alapkezelő a
www.bgazrt.hu honlapon május 31éig közzéteszi, és az EPER-ben
megküldött elektronikus üzenetben
június 15-ig tájékoztatja a pályázót
a támogatási döntésről, valamint a
támogatói okirat kiadásához benyújtandó dokumentumok köréről
és a benyújtás határidejéről.
(Pálosy Piroska)
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Adományozói kör Marosvásárhelyen

Három nemes cél várja a támogatóit

Három jótékony célt lehet támogatni az Adományozói kör
március 21-i rendezvényén. A
Rotaract Téka a mozgássérült
gyermekek
közlekedését
megkönnyítő lépcsőfelvonó
felszerelésére gyűjt a marosvásárhelyi gyermekklinikára,
a szórványban élő nehéz
sorsú gyerekeket felkaroló
magyarfülpösi
Szivárvány
Alapítványnak tűzvédelmi felszerelésre van szüksége, az
Azopan Fotóarchívum pedig
az eszköztárát szeretné bővíteni. Mindhárom projekt támogatókra vár.

Menyhárt Borbála

Három civil projekt megvalósításáért szervezi meg ismét az Adományozói kört március 21-én 18 órától
a Marosszéki Közösségi Alapítvány. A marosvásárhelyi Forradalom utca 1. szám alatti
Köpeczi–Teleki-házba várják azokat a jó szándékú személyeket, akik
adományaikkal hozzájárulnának
ahhoz, hogy a fent említett három
projekt egy lépéssel közelebb kerüljön a megvalósuláshoz. Az Adományozói kör olyan marosvásárhelyi
adományozók közössége, amely a
város értékes kezdeményezéseit bátorítja és támogatja, lehetőséget ad
a civil szervezeteknek, hogy terveikre adományt gyűjtsenek.
Kakassy Blanka illetékes lapunknak elmondta, a helyszínen mindenik pályázó néhány percben
bemutatja a projektjét, részletezi,
hogy mire gyűjt, kik a haszonélvezők, és megpróbálja ösztönözni a
jelenlévőket, hogy a zsebükbe nyúl-

janak. Mint mondta, szeretnék, ha
minél többen részt vennének a rendezvényen, ugyanis a helyszínen lehetőség van személyesen találkozni
azokkal, akik az adott célokért küzdenek, és ezáltal sokkal közelebb
kerülni egyik-másik ügyhöz. Az
Adományozói kör célja, hogy adakozásra, a közösség életébe való beserkentse
a
kapcsolódásra
közösséget, ugyanis az emberek
hajlamosak a politikumtól vagy az
önkormányzattól elvárni, hogy
megoldja a körülöttük felmerülő
problémákat, holott a közösség úgy
fejlődik, ha mindannyian odafigyelünk a körülöttünk élő szegényekre,
a problémákra, és próbálunk lehetőségeinkhez mérten hozzájárulni
azok megoldásához.
A mozgáskorlátozottság
és a lépcső összeférhetetlen
– az Adományozói kör három
projektjének egyike ezt a nehézséget kívánja áthidalni. A marosvásárhelyi Rotaract Téka a 2-es számú
gyermekgyógyászati klinikán egy
lépcsőfelvonó felszerelésére gyűjt,
amely megkönnyítené az ott kezelt
mozgássérült gyerekek emeleti kórtermekbe való feljutását. A mindennapok tapasztalata azt mutatja,
hogy a mozgáskorlátozott gyerekek
nehezen tudnak feljutni a lépcsőkön, ezért nagy szükség lenne az
akadálymentesítésre. A Rotaract
Téka már szervezett gyűjtést erre a
célra, viszont még nem sikerült
megszerezni a beruházáshoz szükséges összeget.
A fotóörökség megmentéséhez
szükséges eszköztárra gyűjtenek
Az Adományozói kör második
projektje a múltat kívánja megörö-

kíteni. Az Azopan Fotóarchívum
egy olyan online archívum, amely
azt tűzte ki célul, hogy megmentsék, megőrizzék és a közönség számára is elérhetővé tegyék Románia
analóg fotós örökségét. Hogy az ezt
felvállalók önkéntes munkájukat
minél hatékonyabban végezhessék,
szükségük volna olyan eszközökre,
amelyekkel digitalizálják és tárolni
tudják a képeket, ugyanakkor szeretnének online tárolási szolgáltatásokat vásárolni. Erre is lehet

A magyarfülpösi Szivárvány Ház is támogatókra vár

Elutasította a szenátus a bejegyzett élettársi
kapcsolatról szóló törvényjavaslatokat

Elutasította a szenátus azokat a törvényjavaslatokat hétfőn, amelyek a különböző és
azonos nemű párok számára is lehetővé tették volna, hogy közjegyző, illetve anyakönyvvezető előtt tett nyilatkozattal tegyék
hivatalossá élettársi kapcsolatukat.

Az egyik törvénykezdeményezést ellenzéki törvényhozók egy csoportja, a másikat a kisebbik, liberális kormánypárt, az ALDE egyik képviselője és egy
független képviselő terjesztette a parlament elé.
„Románia nem tekinthet el az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) előírásaitól, amely valamennyi élettársi kapcsolatban élő párnak törvényes
védelmet irányoz elő, és rendeznie kell a házasságon
kívül születő gyermekek, illetve a házasságon kívül
együtt élő különböző nemű párok jogállását is” –
idézte a Mediafax hírügynökség a kezdeményezők
egyikének, Vlad Alexandrescu ellenzéki szenátornak
az érvelését.
A parlament szenátusában a kormány vezető erejét
képező Szociáldemokrata Párt (PSD) koalíciós partnere nélkül is többséggel rendelkezik, az ügyben
azonban a képviselőházé a döntő szó, ahol a PSD-nek
az ALDE-val együtt is csak szűkösen van többsége.
Az élettársi szerződés témája egy meghiúsult alkotmánymódosítási kezdeményezés kapcsán került előtérbe Romániában.

Tiltakozni készülnek a fuvarozók

Tavaly októberben a férfi és nő házasságán alapuló
családfogalom alkotmányba iktatásáról tartottak népszavazást, amely az alacsony részvétel miatt érvénytelenül zárult, ám az urnákhoz járuló választók
csaknem 92 százaléka igennel voksolt a melegházasság legalizálásának alkotmányos ellehetetlenítését
célzó polgári kezdeményezésre.
Románia 2011-ben elfogadott polgári törvénykönyve tiltja az azonos neműek házasságát, és nem
ismeri el a román vagy más állampolgárok külföldön
kötött élettársi szerződéseit sem, függetlenül attól,
hogy azokat azonos vagy különböző nemű személyek
jegyezték-e be.
Tavaly az alkotmánybíróság is határozatot hozott
arról, hogy a tartós kapcsolatban élő azonos nemű pároknak is joguk van kapcsolatuk, valamint az ebből
származó jogok és kötelezettségek (vagyonközösség,
öröklés) törvényes elismerésére. Mivel egyetlen országot sem lehet a melegházasság legalizálására kötelezni, az azonos neműek esetében egy számukra is
nyitott alternatív jogintézmény, az „élettársi szerződés” bevezetése lehet a megfelelő módszer a megkülönböztetés
nélküli
jogegyenlőség
elvének
érvényesítésére – ajánlotta az alkotmánybíróság.
(MTI)

Ötezer jármű vonul fel

A romániai hivatásos fuvarozók
szövetsége (COTAR) március 21én, csütörtökön újrakezdi a tiltakozó megmozdulásokat, ha addig a
szociálliberális kabinet nem fogadja el az immár három hete megígért sürgősségi kormányrendeletet

– jelentette be kedden a COTAR.
Tájékoztatásuk szerint a Bukarestbe meghirdetett tüntetésen
több mint 5000 jármű vesz részt.
A fuvarozói szövetség arra kéri a
kormányt, hogy nagyon gyorsan
rendezze a kialakult helyzetet, és

adományozni a március 21-i rendezvényen.
Tűzvédelmi felszerelés hiányában
nem működhet a bentlakás
A magyarfülpösi Szivárvány Alapítvány szászrégeni házának sürgősen tűzvédelmi felszerelésre van
szüksége, ennek hiányában a tűzoltóságtól nem kapják meg a működéshez szükséges engedélyt – ez a
harmadik nemes cél, amely támogatókra vár.
2001 óta a mélyszegénységben
élő mezőségi szórványmagyarság
szolgálatában áll a Magyarfülpösön
müködő Szivárvány Ház. A bentlakásos kollégiumban a környékről
összegyűjtött nehéz sorsú magyar

zárja ki a romániai utakról a
„hamis fuvarozókat”, ahogyan kizárják az álorvosokat, a hamis papokat vagy álügyvédeket, mivel
akik engedély és licenc nélkül fuvaroznak, nem mások, mint hamis
személyszállítók. (Mediafax)
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gyermekek képzett szakembereknek köszönhetően szakszerű ellátásban, nevelésben és oktatásban
részesülnek. A kisebb gyerekekkel
Magyarfülpösön foglalkoznak, a
nagyobbak viszont Szászrégenben
járnak iskolába, ezért számukra az
alapítvány ott is működtet egy bentlakást. Kakassy Blanka elmondta, a
tűzvédelmi rendszer hiányában a
bezárás veszélye fenyegeti az otthont. Egy támogató felajánlotta az
összeget, amiből a magyarfülpösi
bentlakás esetében ezt a beruházást
meg tudják oldani, a csütörtöki rendezvényen pedig a szászrégeni
ház tűzvédelmi felszerelésére
gyűjtenek.

Panaszkodnak a munkáltatók

Forrás: szivarvany.ro

A munkaerőhiány miatt
csökken a kereskedelmi forgalom

Tízből hét romániai munkáltató
azt nyilatkozta, hogy a megfelelő
munkaerő hiánya miatt csökkent a
kereskedelmi forgalma – derült ki
a BestJobs legutóbbi felméréséből.
A megkérdezettek 44%-a szerint a munkaerőhiány 10%-kal
csökkentette a vállalat évi nyereségét, 15%-uk szerint a veszteség
még ennél is nagyobb, akár 20%os volt, sőt 8%-uk 30%-nál is nagyobbra becsüli a nyereség
csökkenését.
A válaszadók egyharmada azt
nyilatkozta, hogy nem volt ilyen
tapasztalatuk.
A munkaerőhiányt a munkáltatók egyharmada szakképzetlenek,
13,6%-uk pedig egyetemisták alkalmazásával pótolta, 13,1%-uk
átképzéssel hidalta át a problémát.
11,4%-uk távolabbról alkalmazott
személyzetet, akik naponta ingáznak, 9%-uk automatizálással
próbálta
az
emberhiányt
pótolni.
A munkáltatók válaszai azt mutatják, hogy a termelés, az értékesítés, az informatika, a mérnöki
munka, a logisztika, a pénzügyi
számvitel és az ügyfélszolgálat
terén a legnehezebb megfelelő alkalmazottakat találni.
Tapasztalat szempontjából a
legnehezebb középszintű felkészültségű (52,5%) munkatársat keresni, majd a kezdők (27,7%) és a
felsőfokú végzettségűek következnek (19,8%).

„A munkáltatók nagy többsége
képes a megfelelő munkatársat a
poszt kiírásától számított két hónapon belül felvenni (…), de van,
hogy a folyamat három (13%),
vagy akár hat hónapig (10%) is eltart” – írja a BestJobs-felmérésben.
A vállalatok több mint fele
(53,5%) úgy véli, hogy azért nehéz
új munkatársat találni, mert a potenciális munkavállalóknak, különösen
a
fiataloknak,
képesítéseikhez és szakértelmükhöz képest túl nagyok az elvárásaik. A munkaerőpiaci hiányt
illetően a legtöbb válaszadó (33%)
úgy véli, hogy a hiány fő oka az,
hogy az inaktív munkaerő nem érdeklődik a szakképzés iránt. További 25,7% azt mondja, hogy a fő
ok a munkáltatók által kínált túl
alacsony bér, a szakemberek kivándorlása (24%), valamint a
szakiskolák bezárása (12%).
A felmérés időpontjában tíz
munkáltató közül nyolcnak volt tíz
szabad álláshelye, ezeknek felében
1-5 alkalmazottra volt szükség. A
meghirdetett pozíciók többsége az
értékesítési, gyártási, mérnöki, adminisztratív, pénzügyi számviteli,
informatikai és logisztikai osztályokon volt.
A BestJobs közvélemény-kutatás 2019. február 15-e és március
15-e között készült egy 382 kis-,
közép- és nagyvállalkozásból álló
mintán. (Agerpres)
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Húszéves a Szászrégen és Vidéke

Március 26-án, kedden 18
órától a radnótfáji kis templomban ünnepli fennállása
20. évfordulóját a Szászrégen és Vidéke havilap, amely
a Népújság „kis testvéreként” igyekszik tükrözni
mindazt, ami a Felső-Maros
menti városban és a környékbeli településeken történik,
ugyanakkor több múltidéző
írással is erősíti olvasói
együvé tartozását, identitástudatát. A jubileumi évforduló kapcsán beszélgettünk
Fábián András főszerkesztővel.

Vajda György

– Tudomásom szerint a Szászrégen és Vidéke születésnapja egyfajta újraindulás volt, hiszen a
városban nagy hagyománya van a
lapkiadásnak.
– Szászrégenben 1975-ig rendszeresen jelent meg helyi lap, majd
a kommunista szigorítások miatt
beszüntették a kiadványt. Ha még
jobban visszamegyünk az időben,
elmondhatom, hogy az első magyar helyi újság az 1886-ban megjelent Havasalja volt, majd ezt
követte a Szászrégeni Lapok, a Régenvidék, a Marosvölgy, a Közérdek, a Jelen, a Heti Hírek, a Tükör
és a Régeni Hírlap. Az első német
nyelvű hetilap, a Sachsisch-Regener Wochenblatt 1894-ben jelent
meg, majd Sächsichs-Regener
Nachrichten (szászrégeni hírek),
Sportblatt (sportlap) és Maskenspiegel (az álarcok tükre) címmel
adtak ki újságot. Román nyelven
1923-tól jelennek meg lapok, az
első a Glasul poporului volt, majd
1945-ig még hét kiadvány került az
olvasók kezébe.
– Hogyan született meg a Szászrégen és Vidéke?
– 1999 márciusában néhány lelkes szászrégeni értelmiségi úgy
döntött, hogy folytatja ezt a hagyományt, ezért indította el a lapot. A
Szászrégen és Vidéke 1999 márciusában látott napvilágot, egy csoport kezdeményezésére. Az alapító
tagok között volt Pakó Benedek
római katolikus plébános, Márk
Endre, a szászrégeni RMDSZ akkori elnöke, Bíró Donát tanár, Darvas Ignác tanár, Kunsági István
tanár, dr. Blága József orvos,
Bartha József holtmarosi lelkész,
Böjte Lídia tanárnő, a Kemény
János Művelődési Társaság elnöke,
Adorjáni László ötletgazda, gazdasági ügyintéző, Madaras Péter, a
Kolping Családi Társulás elnöke és
a lap első főszerkesztője, Csernátoni József tanár. Az első lapszámba a következők írtak:
Demeter József lelkipásztor, Pakó
Benedek plébános, Bíró Donát
helytörténész, Darvas Ignác, Cser-

Író-olvasó találkozó

nátoni József, Böjte Lídia, a disznajói Csősz Irma, Kunsági István,
dr. Blága József, Bartha József lp.,
Samu Pál tanár, Jenei Árpád,
Nemes Árpád lelkész, Bozsoki
Zoltán, dr. Horváth Erzsébet, Demeter Judit könyvtáros, Bara Zoltán plébános, Muresan Márton
plébános, Geréb Marika diák, dr.
Iszlai Árpád, Magyar Klára, akik
lapszerkesztőkként,
nemcsak
hanem közösségünk elismert személyiségeiként is jelen voltak és
vannak a közéletben. 1999 júliusától szerkesztőbizottsága is van a
lapnak. Csernátoni József vállalta
a főszerkesztőséget, a tagok dr.
Blága József, Bíró Donát, Böjte
Lídia, Darvas Ignác, Kunsági István voltak.
– Mi a lap politikája?
– A Szászrégen és Vidéke legfontosabb célkitűzése, hogy ökumenikus szellemben ápoljuk
kultúránkat, hagyományainkat, ismereteket közölve olvasóinkkal,
ami az adott tájegység közösségi
értékeit, szellemiségét erősíti, segíti múltunk, jelenünk megértését
és támpontot ad a jövő tervezésére.
Nagy hangsúlyt fektetünk a szülőföldszeretetre, Szászrégen és környéke értékeinek, hagyományainak
megismertetésére. Mindezek mellett teret biztosítunk a fiatal, tehetséges alkotók írásainak, de
nyitottak vagyunk bárki irányába,
aki közölni akar, szívügyének tekinti a fenti célkitűzések megvalósítását. Az induláskor nagyon
vegyes volt az olvasótáborunk, ma
az idősebb korosztály a célközönségünk. Az is igaz, hogy elég nehéz
felvenni a harcot az internettel,
amit leginkább a fiatalok használnak. Mi igyekszünk az egyházak és
az RMDSZ segítségével terjeszteni
nyomtatott újságunkat. A lap előkészületi munkáit a Népújságnál
végzik, a nyomtatást az Ansid
nyomda vállalta fel. Jelenleg 500
példányszámban jelenünk meg.
– Kik szerkesztik jelenleg a
lapot?
– Szerkesztőbizottsági tagokként Balla Árpád plébános, Fülöp

Fotó: Szászrégen és Vidéke

Bernadett egyetemista, Kiss-Miki
Melinda tanárnő, Nagy F. Atilla
történelemtanár, Nemes Árpád
nyugalmazott lelkész, Szabó
Antal-Lóránd és Székely Rozália
történelemtanár segítenek a munkában.
– Tekintettel arra, hogy időszakos kiadványról van szó, nem könynyű összehangolni a szerkesztői
munkát.
– Igen, és az, ami talán minden
szerkesztőségben előfordul és
mindig gondot okoz: hogy nem
kapjuk meg időben a cikkeket, és
az utóbbi időben egyre kevesebb
a kiadáshoz szükséges pénz. S ha
már itt tartunk, meg kell említenem, hogy az évek során számos
magánszemély és alapítvány támogatott, köztük az Illyés Közalapítvány, a Wass Albert
Alapítvány, az EMKE, a Communitas Alapítvány, a magyarországi
Szülőföld Alap, Pakó Benedek
kanonok, gróf Wass Endre, dr. Úry
Előd, és kisebb összegekkel szászrégeni vállalkozók. Az utóbbi
években nagyobb támogatást kaptunk a magyarrégeni 37-es számú
Koós Ferenc cserkészcsapattól, a
szászrégeni Prodplant Kft.-től és
annak tulajdonosától, Szakács
Csaba mérnöktől. Nagy köszönet
jár Madaras Péternek, aki előkészíti pályázatainkat. Annak ellenére, hogy nem dúskáltunk az
anyagiakban, jóakaróknak köszönhetően sikerült megérnünk a
20. évfordulót.
– Néhány szót a jövőről…
– Kitartunk. Talán több lelkesedés kellene az összes szerkesztőségi tag részéről. Talán jó lenne, ha
havonta szerkesztőségi gyűlést tartanánk, de mivel időszakos kiadványról van szó, és nem
szerződésesek az alkalmazottaink,
nagyon nehéz – a tagok elfoglaltsága miatt – összehangolni a munkát. Szeretnénk még több települést
bevonni, és külső munkatársakat
megbízni a tudósítással. Várjuk a
fiatalok támogatását, jelentkezését,
mert remélem, hogy a 30. születésnapot is megérjük.

A szerkesztőcsapat (Fábián András jelenlegi főszerkesztő, dr. Horváth Erzsébet, Ősz Zoltán képzőművész, Csernátoni József, az első főszerkesztő és Adorjáni László ötletgazda) a Szászrégen és Vidéke 15. évfordulóján

Ingyenes autóbuszbérlet-tulajdonos
iskolások, egyetemisták és 55 év fölötti
nyugdíjasok figyelmébe!

Az ingyenes autóbuszbérlet-tulajdonos iskolások, egyetemisták
és 55 év fölötti nyugdíjasok bérleteit 2019. április 30-ig bocsátják
ki, amikor érvényét vesztik a 2018-as bérletek.
Tekintettel a diákok és az egyetemisták programjára, kizárólag
számukra megnyitottunk két helyiséget, ahol szombaton 8–13 óra
között átvehetik a bérleteket: a Bega utca 2. szám alatt (a közszállítási vállalat székháza) és a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban.
Azzal az őszinte meggyőződéssel, hogy a bérletosztásnál felmerülő minden gondot megoldunk, mindenki rendelkezésére állunk,
és köszönjük a megértésüket és türelmüket.
Az igazgatótanács
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG hollandiai munkapontra ÁCSOKAT, KŐMŰVEST alkalmaz. Kitűnő bérezés. Tel. 0762-986-532. (21080)
HOLLANDIAI munkapontra HEGESZTŐT alkalmazunk. Tel. 0762-986-532. (21080)
SZENTFÖLDI KÖRUTAZÁS
2019. május 6-12. között Gy. Tibor plébános vezetésével szentföldi
körutazás lesz.
Főbb helyszínek: Jeruzsálem, Betlehem, Tiberias, Holt-tenger,
Jordán folyó, Maszada hegye és Yad Vashem.
Még van négy hely.
Bővebb információ a 0744-909-601-es telefonszámon. (sz.-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ – Igényeljen ezen a héten
kanapétisztítást, és jutalmul FÉLÁRON mossuk ki szőnyegeit.
További információért hívjon bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámon. (sz.-I)

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

ADÁSVÉTEL

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0752-578568. (1762)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707713. (1762)
ELADÓ kripta a marosszentgyörgyi
új temetőben. Tel. 00-36-30-2356137. (mp.-I)
GYERTYÁNFA és akácfa eladó. Tel.
0746-981-288. (sz-I)
ELADÓ bútorozott kertes ház. Tel. 0747539-055. (1817)
ELADÓ négyégős aragázkályha. Tel.
0365/439-648, 0770-654-652. (1826I)
ELADÓK szénabálák. Tel. 0744-707934. (1827)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8/1722)
VÁLLALUNK tetőjavítást, csatornatakarítást, festést és bádogosmunkát.
Tel. 0743-799-833. (11/1707-I)
ÁCS-TETŐFEDŐ,
bádogosmunka,
tetőfelújítás, javítás, cserépforgatás, új
tető
Lindab-lemezzel,
bármilyen
munkálatok. Tel. 0740-651-354. (1740)
TETŐFEDŐ bádogosmester vállalja
bádogtető készítését, szerelését és
javítását,
csatorna
készítését
és
szerelését
különféle
anyagokból,
cserépátforgatást. Tel. 0743-903-910,
0756-525-549. (1749)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (1765)
ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost.
Tel. 0744-572-889. (21056)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20923)
VÁLLALUNK lapostető-szigetelést,
garázsszigetelést, tömbháztető-szigetelést égetett bitumennel, kátránynyal. Tel. 0743-618-971. (sz-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk özv.
FARCZÁDI SÁNDORNÉRA született Salat Reginára halálának 2.
évfordulóján. Nyugodjon csendesen! Szerettei. (sz-I)

A múltba nézve valami fáj, valakit
keresünk, aki nincs már. Fájó
szívvel emlékezünk március 20án a jeddi MAGYARI JÁNOSRA
halálának 11. évfordulóján. Emlékét őrzi felesége, gyermekei,
unokái. Nyugodj békében! (1809)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor 29 éve a
március 20-i tragikus események
áldozata lett a nagyernyei
id. CSIPOR ANTAL. Emlékét őrzi
bánatos felesége, fia és családja.
Nyugodjon békében! (1801-I)

Szomorú szívvel emlékezem
március 20-án a nyárádgálfalvi
születésű marosvásárhelyi lakosra, DOMO JÓZSEFRE halálának 2. évfordulóján. Emlékét
kegyelettel őrzöm. Felesége.
(1812-I)

Elfeledni téged soha nem lehet,
csak megtanulni élni nélküled.
Fájó szíved pihen a föld alatt,
minden könnycsepp nyugtassa
álmodat.
Mély fájdalommal emlékezünk a
lukafalvi BERKESZI JÁNOSRA,
aki 9 éve, 44 évesen március 20án itthagyott örökre. Nyugodjál
békében! Édesanyád. (1816)

Kegyelettel emlékezünk a Dózsa
György-i születésű BERKESZI
JÁNOSRA halálának 9. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Testvére, Gyuri
és családja. (1829)

Egy éve, hogy szeretett nagynénénk, SIMON OLGA örökre megpihent. Emlékét szívünkben
őrizzük. Nyugalma legyen csendes az ő kicsi Tomikája mellett.
Szerettei. (v-I)

Fájó szívvel emlékezünk március
20-án PÁL DEZSŐ volt maroskeresztúri lakosra halálának 16. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Bánatos szerettei.
(1831-I)
Az évek múlnak, de akit szeretünk, arra könnyes szemmel emlékezünk. Lelked már messze jár,
de a mi szívünk még mindig fáj.
Az élet kegyetlen és mostoha,
szeretni megtanít, de feledni
soha.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a gyergyóditrói születésű BAKOS MÁRIÁRA, aki
március 19-én 12 éve itthagyott
minket örökre. Emlékét őrzi testvére, Péter és családja. Emléke
szívünkben él! (1824)
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A döbbenettől és fájdalomtól
örökre megtört szívvel emlékezünk
és emlékeztetünk egy év után a
drága NAGY JÓZSEF (JÓSKA),
egykori sokszoros országos, Balkán-bajnok, valamint még aktuális
rekorder, olimpikon végtelen útjára
való távozására. A szavak képtelenek érzékeltetni azt az űrt, amit
maga után hagyott.
„Néha egyetlen ember hiányától
üressé válik az egész világ.”
Felesége, Edit és leánya, Melinda
családjával. (1805-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk,
MÁTYUS ÁRPÁD

hosszan tartó betegség után 77
éves korában elhunyt.
Temetése március 21-én, csütörtökön 13 órakor lesz a
marosszentgyörgyi kápolnától.
Búcsúzik tőle három testvére és
azok családja. (1823-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa, testvér, apatárs, rokon és ismerős,
MÁTYUS ÁRPÁD

életének 78. évében eltávozott
szerettei köréből.
Temetése március 21-én, csütörtökön 13 órakor lesz a marosszentgyörgyi temető kápolnájából.
Virrasztás szerdán 18 órakor a
marosszentgyörgyi temető kápolnájában.
A gyászoló család. (1822-I)

A tulajdonosi társulások figyelmébe

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, együttműködésben a Maros Megyei Tulajdonosi
Társulások Ligájával, 2019. 03. 21-én, csütörtökön 18 órától a N. Grigorescu utca 19. szám
alatti Mihai Eminescu Kulturális Központban munkaértekezletet tart a tulajdonosi társulások
elnökeivel, ügyintézőivel (adminisztrátor) és könyvvizsgálóival (cenzor). Általános érdeklődésre számot
tartó témákat ismertetnek, mint:
– föld alatti szeméttárolók, szelektív hulladékgyűjtés (program, távlati célok, a tulajdonosi társulások
bevonása), a fák koronaalakítási programjának helyzete, fedett parkolók és környezetkímélő parkolók,
zöldövezetek és játszóterek létesítése, útfelújítás és a lakónegyedi sétányok felújítása stb.;
– a hőszigetelési program kivitelezésének helyzete és távlati céljai;
– a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényességi aspektusok; ajánlások;
– a tulajdonosi társulások javaslatainak és kéréseinek átvétele;
– a Liga Habitat elnökének értékelési szempontjai és tisztázásai a tulajdonosi társulások létrehozására, szervezésére, működésére és a társasházak adminisztrációjára vonatkozó 196/2018-as törvénnyel
kapcsolatban;
– számviteli és könyvelési újdonságok;
– a társasház-adminisztrátori munkakör foglalkoztatottsági elvárásai, képzési tanfolyamok szervezése.
Dorin Belean ügyvezető igazgató

Szováta Város Polgármesteri Hivatala

Álláshirdetés

A 286/2011-es számú módosított és utólagosan kiegészített kormányhatározat alkalmazási keretszabályzatának 7. cikkelye első bekezdésében a meghatározott, valamint a meghatározatlan időtartamra
meghirdetett szerződéses állások esetében előírt általános feltételeket teljesítő jelentkezőknek Szováta
Város Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet megüresedett szerződéses állások betöltésére, a
polgármester szakapparátusa keretében:
– egy szakképzett munkás az utakat karbantartó részlegre
– egy szakképzetlen munkás az utcai takarítással foglalkozó részlegre
A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155. szám, 4-es iroda – lehet benyújtani
a hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított 10 munkanapon belül,
és a következőket kell tartalmaznia:
a) beiratkozási kérvény, az intézmény vezetőjének címezve;
b) a személyazonossági igazolvány másolata;
c) a tanulmányokat és esetleg a szakképesítést igazoló oklevelek, iratok másolata;
d) a munkakönyv és/vagy esetenként annak az iratnak a másolata, amelyből kiderül a szolgálati idő,
a szakmai gyakorlat;
e) erkölcsi bizonyítvány;
f) a háziorvos által kibocsátott egészségügyi bizonylat, melyből kiderül, hogy a jelentkező alkalmas
a betöltendő állásra;
g) a keresztlevél és házasságlevél (esetenként) másolata
h) a katonakönyv másolata (esetenként)
j) önéletrajz.
A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek meg kell felelniük a 2011. évi 286-os kormányhatározat 3-as bekezdésében előírtaknak.
Részvételi feltétel:
– általános iskolai végzettség
– szakmai tapasztalat nem szükséges.
A versenyvizsga három részből áll:
1. dossziéválogatás, legtöbb két munkanappal a jelentkezési határidő lejárta után;
2. írásbeli vizsga 2019. április 8-án 11 órakor, a polgármesteri hivatal székhelyén;
3. állásinterjú április 9-én 10 órakor, ugyancsak a hivatalban.
A végleges eredményt az állásinterjú után három munkanappal függesztik ki a hivatal hirdetőtábláján.
A könyvészetet a hivatal székhelyén függesztik ki.
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es mellékállomás.
Fülöp László zsolt polgármester
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2019 EGYIPTOM / SHARM EL-SHEIKH
Repülővel Kolozsvárról, minden illetékkel

7 éjszakás üdülés Sharm el-Sheikhben
2018. május 4., 11., 18., 25.

381 euró/fő ártól Sharm Resort 4* – All inclusive
430 euró/fő ártól Siva Sharm 4*+ – All inclusive
472 euró/fő ártól The Grand Sharm 5* – All inclusive
888 euró/fő ártól Rixos Sharm 5* – All inclusive

