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12 éves lányok anyaszerepben

A megyében évente 400 kiskorú szül gyermeket

Vidéken is teret
hódít a digitális
oktatás

Annak ellenére, hogy országszerte
még mindig száz évvel ezelőtti körülmények jellemzik az iskolákat és az
oktatási folyamatot, egyre több helyen
jelennek meg az oktatásban a digitális
eszközök is.

____________4.
Adakozó
motorosok

Múlt hét végén ismét Magyarfülpösre
indultak az adakozó motorosok.
A Daimler MC Nomad Chartere és a
szászrégeni Sons of Attila RC által
szervezett Jótékonysági motorozás
Magyarfülpösre címet viselő eseményre immár hatodik alkalommal került sor, a rendezvény hagyománnyá
vált.

A statisztikák szerint Maros megyében évente átlagban
négyszáz kiskorú lány válik édesanyává, és aggasztó, hogy
az utóbbi időben egyre csökken az életkor, vannak esetek,
amikor 12 éves gyerekek szülnek gyermeket. A jelenség viszszaszorítása érdekében felvilágosító kampányt szerveznek
néhány veszélyeztetett közösségben Te döntesz! Nem mindegy
hogyan! címmel. A jelenségről, valamint a kampány részleteiről tegnap sajtótájékoztatón számoltak be a Maros Megyei
Gyermekvédelmi Igazgatóság, a Közegészségügyi Igazgatóság, valamint a Buckner Alapítvány szakemberei.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Deak Elida, a gyermekvédelmi igazgatóság aligazgatója elmondta, a
projektet egy szociális szükséglet szülte, ugyanis a statisztikák szerint
Maros megyében is igen aggasztó méreteket ölt ez a jelenség, évente átlagban 400 kiskorú szül, tavaly 480-an, idén augusztusig pedig 394-en
váltak időnap előtt anyává. Ugyanakkor sajnos a mindennapok tapasztalata arra utal, hogy egyre csökken az életkor, vannak, akik 12 évesen hoznak világra gyermeket. A Maros Megyei Tanácstól érkező finanszírozással
szeptember és december között zajló projekt keretében hat olyan Maros
megyei települést (Mezőbánd, Marosugra, Dános, Sárpatak, Héjjasfalva
és Mikefalva) választottak ki, ahonnan a legtöbb lányanya származik.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Négyszer egyfolytában úszta át a La
Manche-csatornát

A 37 éves amerikai ráktúlélő vasárnap
kora reggel indult a kihívás teljesítésére, több mint 54 óra alatt tette meg
az utat. Az ultramaratoni nyílt vízi úszó
– aki egy éve esett át az utolsó mellrák elleni kezelésén – „minden ráktúlélőért” teljesítette a kihívást.

____________9.

Kecskére a káposztát?

Mózes Edith

Olvasom, hogy vasárnaptól Románia vette át a Demokráciák
Közössége nemzetközi szervezet elnökségét. A külügyminisztérium
által kiadott közlemény szerint a demokrácia értékeit védelmező
szervezet élére kerülni annak elismerését jelenti, hogy Románia
tiszteletben tartja ezeket az értékeket, és stabil demokratikus rendszerként tekintenek rá. Az elnöki mandátum két évre szól, és ez a
tisztség megerősítheti Románia hitelét, javítani fogja nemzetközi
megítélését. Az elnöki tisztséget betöltő országnak, a már futó projektek mellett, lehetősége van új célok kitűzésére is.
A külügyi tájékoztatás értelmében Románia kiemelt figyelmet fog
szentelni a fiatalok részvételére a demokratikus döntési folyamatokban, valamint a fenntartható fejlődésre, amely az eljövendő
nemzedékek életminőségét növeli.
Románia nevében hivatalosan Ramona Mănescu külügyminiszter a szeptember 26-i ceremónián veszi át az elnöki tisztséget az
ENSZ New York-i székhelyén.
Öröm és természetesen megtiszteltetés egy ilyen nemzetközi szervezet vezetése. Hiszen ezt 2000-ben Varsóban a demokrácia világméretű előmozdítása és megerősítése érdekében hozta létre 106
alapító állam. A Demokráciák Közössége szoros együttműködésre
törekszik az ENSZ-szel, működéséhez annak strukturális keretét
használja fel.
(Folytatás a 3. oldalon)
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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

Nyílt nap a magyarózdi
Terápiás Otthonban

Szeptember 28-án, szombaton délelőtt 10.30 órától nyílt
napot tartanak a magyarózdi Terápiás Otthonban. A résztvevők regisztrációja 10.30–11.00 között zajlik, 11 órától
Adorján Éva intézetfelelős köszönti az egybegyűlteket és
ismerteti a programot. 11.30–13.00 óra között a választható műhelyekben zajlik tevékenység. Az otthont Horváth
Mária programfelelős mutatja be, a reggeli találkozót Adorján Éva vezeti, az Élő Könyvtár program (a felépülőben
lévők beszámolói) Szakács Előd vezetésével folyik. 13
órától 13.30-ig kávészünet, majd fórum kezdődik, amelyen
a résztvevők reflexióikat osztják meg a többiekkel. A nyílt
napon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a
részvételi szándékot szeptember 23-ig lehet jelezni a
0265-254-460-as, a 0787-691-845-ös, a 0743-039-255-ös
telefonszámok egyikén.

Gyermekszínészeket keresnek

A Kamaszok Ifjúsági Színtársulat gyermekszínészeket
keres. Ebből a célból szeptember 25-én, szerdán délután
5 órai kezdettel a marosvásárhelyi vár Kapubástyájában
10 és 16 év közötti gyermekek számára társulatkiegészítő
felvételt szervez. A vizsgán felvételt nyert gyermekek színészi képzésben részesülnek. A felvételire egy-két egyszerű, rövid vers és egy-két egyszerű ének megtanulása
szükséges. A Kamaszok Ifjúsági Színtársulat a saját kategóriájában az országos diákszínjátszó fesztivál legjobb
csapata lett. A felvételiről bővebb tájékoztatás a 0726-221504-es telefonszámon kérhető.

Egészségügyi szűrővizsgálat
Marosszentgyörgyön

A Máltai Szeretetszolgálat és a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal szervezésében szakorvosok bevonásával
ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat végeznek
szeptember 30. – október 3. között a marosszentgyörgyi
iskola sporttermében. A vizsgálatokra előjegyzés szükséges, és nemcsak a helyiek, hanem Maros megyéből bárki
jelentkezhet. A helyszínen a szakorvosok korszerű gépekkel és módszerekkel mérik fel a résztvevők egészségi állapotát, illetve tanácsokkal látják el őket. A vizsgálatokra
küldőpapír nem szükséges, feliratkozni a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal szociális osztályán, valamint a
0752–857-292-es telefonszámon lehet hétköznap 8–17
óra között.

Gyulára kirándul a Nagyinet

November 15–17. között Gyulára kirándulnak a Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működtetett Nagyinet
program résztvevői. A kirándulás programjában fürdés és
városlátogatás is szerepel. A helyek száma korlátozott. Bővebb tájékoztatást kérni és feliratkozni Illyés Claudia
könyvtárosnál lehet a 0748-741-507-es telefonszámon, illetve a kövesdombi könyvtárban.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Vasfüggönyről és testvérkapcsolatról
beszélgetnek Jedden

Mintegy százfős testvértelepülési küldöttség részvételével zajlik a héten
európai polgári találkozó Jedden, ahol
egyrészt a baráti kapcsolatok ápolását
tűzték ki célul, de néhány európai kérdésben is kifejtik nézőpontjukat.

A magyarországi Kamond és Karakószörcsög küldöttsége mellett Felvidékről Szap
község jelentkezett, a kárpátaljai palágykomoróciak idén nem tudtak Erdélybe utazni.
A testvértelepülések idén is a Négy ország –
egy nemzet címszó alatt találkoznak, látogatásukat és fogadásukat egy 14 ezer euró értékű európai projekt tette lehetővé, amelyet
Jedd nyert meg az Európa a polgárokért kiírás
keretében.
A testvértelepülések polgárai közvitákon és
műhelymunkákon vesznek részt, amelyeken
szó lesz Románia tizenkét éves EU-tagságá- Negyedik éve találkoznak rendszeresen a négyes kapcsolat küldöttei
Fotó: Gligor Róbert László (archív)
ról és az ezzel járó előnyökről, a megszorítáUgyanakkor nemcsak komoly kérdések megvitatása szesokról, az idei európai parlamenti választások
eredményeiről és várható hatásairól, a bevándorlásról és a repel a hét programjában, hanem számos kötetlen alkalom
bevándorlók helyzetéről, a kultúrák közötti párbeszédről és is, amelyek során minden küldöttség bekapcsolódhat sportáltalában Európa jövőjéről. Bátorítani szeretnék az európai rendezvényekbe, megkóstolhatják a hagyományos ízeket,
polgároknak a közéletben való demokratikus részvételét, meglátogatják a községet, beterveztek számukra egy szászde a testvértelepülési kapcsolatok jövőjéről, a további földi kirándulást is, majd Marosvásárhely turisztikai értéegyüttműködésről is tárgyalnak, és cselekvési tervet állíta- keit is szemügyre veszik a vendégek, akik vasárnap
indulnak haza. (gligor)
nak össze.

Hatvanéves a csíkfalvi egészségügyi ellátás

1983. december 12-ig dr. Székely Mihály volt a község orvosa. Az ő idejében épült meg a lakosság és a kollektív gazdaság összefogásának eredményeként Csíkfalván az orvosi
rendelő, amelyet szolgálati lakással és gazdasági melléképületekkel láttak el. Az építkezés 1965-ben befejeződött,
de az épület teljes elkészítése és berendezése még néhány
évet igénybe vett, míg a körzet teljesen leköltözött Nyárádszentmártonból, ahol addig Kocsis Sándor lakásában műNéhány hónapig a deményházi orvos, dr. Léb László tel- ködött. Ekkor az orvos mellett négy középkáder –
jesített szolgálatot Csíkfalván, majd 1961. október 1-jétől védőnő-asszisztens, felcser és két szülésznő – dolgozott. Az
orvost akkor lovas kocsin szállították a községhez tartozó és a szomszédos falvakba, Dordea József két gyönyörű lovat gondozott erre a célra, és
állt mindig készenlétben – emlékeznek vissza ma
is az idősek. Huszonkét év áldásos munka után a
községbeliek nagy szomorúságára Székely doktor családjával Magyarországra költözött, Debrecenben lett orvos, ahol nyugdíjazása után is
folytatta praxisát a 2003-ban történt végleges
visszavonulásáig. Személyisége, munkássága ma
is mérvadó a csíkfalviak számára, hiszen ritka
jó diagnoszta volt, továbbá 1967-ben és 1976-ban
is kitüntetést kapott az egészségügyi minisztertől.
Távozása után dr. Kerestély János következett
a csíkfalvi orvosi körzetben, 1988 óta dr. Nyárádi
Enikő Erzsébet végez szolgálatot a községben.
Az ingatlanban a rendelő mellett gyógyszerpont
is működik. 2003-ban Székely Mihály tiszteletére
A hatvan év alatt öt orvos szolgált Csíkfalván
(Fotó: Gligor Róbert László)
emléktáblát lepleztek le az épület falán. (gligor)
Hatvan évvel ezelőtt létesült orvosi körzet Csíkfalva községben, addig a közeli Deményháza körorvosa látta el a község lakosságát. Nagy Lajos
Millió évek sodrásában című könyve is feljegyzi:
„1959-ben dr. Kelemen Mária alapította a csíkfalvi orvosi körzetet. Pár hónap után a koronkai
orvosi körzetet hozta létre, gyönyörű szép munka
volt”.

RENDEZVÉNYEK

Radványi Hajnal új verseskötete

Szeptember 23-án, hétfőn 17 órai kezdettel a marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat Berek utca 1. szám alatti
székházában Radványi Hajnal Jelzőlámpák című kis verseskötetének bemutatására kerül sor. A kötetet Szász
Anikó tanárnő ismerteti.

A Hoppláda az Arielben

gyar Autonóm Tartomány idején működő marosvásárhelyi
mozigépészeti szakiskola tanára volt, később a Pionírok
Házában és a Szakszervezetek Művelődési Házában filmkört vezetett. A rendszerváltást követően saját filmgyártó
céget hozott létre Studio 7 néven, amellyel több dokumentumfilmet készített. Schnedarek Ervin hagyatékát az Erdélyi Audiovizuális Archívum dolgozza fel.

Az én kreatív világom
– gyermekkonferencia

Tehetségüket, ügyességüket megmutatni kívánó gyermekek jelentkezését várják óvodáskortól 18 éves korig Az
én kreatív világom című gyermekkonferenciára, amelyre
november 9-én, szombaton Marosvásárhelyen, a Maros
Filmvetítés Schnedarek Ervin
Művészegyüttes kövesdombi székhelyén kerül sor Csíki
Andrea klinikai pszichológus, iskolai tanácsadó szervezéhagyatékából
Szeptember 27-éig mindennap 9 órától a Kultúrpalota kiál- sében. A rendezvényre színházi produkcióval, verssel,
énekkel, tánccal, stand up jelenettel, illetve bármilyen
lítótermében megtekinthetők a Schnedarek Ervin filmes
hagyatékából származó, 1950 és 1989 között készített kis- más, kreatív műsorral lehet jelentkezni. A konferencia különlegessége, hogy a bemutatók szüneteiben kézműves
filmek, dokumentumfilmek. A vetítés helyszínén egy, a
Forgatagon megnyílt emlékkiállítás is látható. Schnedarek és egyéb olyan alkotásokból nyílik vásár, amelyeket gyerekek készítettek és árusítanak. Jelentkezni Csíki AndreáErvin (1920–2008) önerőből, autodidakta módon tanult
meg filmet készíteni az 1950-es években, annyira jól, hogy nál a 0751-207-926-os telefonszámon vagy a
heartcare.andrea@gmail.com e-mail-címen lehet.
Marosvásárhely filmes legendájává nőtte ki magát. A MaSzeptember 22-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a Hoppláda című mesejáték látható a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban.

2019. szeptember 18., szerda _____________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

Az Európai Parlament támogatja Christine Lagarde
kinevezését az Európai Központi Bank élére

Nagy többséggel támogatásáról biztosította az Eu- állam-, illetve kormányfőinek októberi csúcstalálkozóján lesz
rópai Parlament (EP) kedden Christine Lagarde ki- majd hivatalos döntés.
A jogász végzettségű volt francia pénzügyminiszter az
nevezését az Európai Központi Bank (EKB) élére.

A strasbourgi plenáris ülésen a képviselők 394:206 arányban szavazták meg az erről szóló indítványt.
Ezen voksolás inkább formalitásnak számít, az ügyben csupán konzultációs jogkörrel bíró képviselőtestület ugyanis nem
blokkolhatta volna a kinevezést, amelyről a tagországok

utóbbi nyolc évben a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatói tisztségét töltötte be.
Mario Draghi jelenlegi EKB-elnök megbízatása október
31-én jár le. Megválasztása esetén Christine Lagarde lesz a
frankfurti székhelyű intézmény első női elnöke. (MTI)

A jelek szerint a hétfői luxemburgi találkozón nem
közeledtek a brit és az EU-s álláspontok a brit EUtagság megszűnésével (Brexit) kapcsolatban –
mondta Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense
az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.

tos, hogy nem fogadja el az észak-írországi Demokratikus
Unionista Párt, így a többségi támogatást a munkáspárti, illetve a konzervatív képviselőknek kellene biztosítaniuk.
Gálik Zoltán rámutatott: a megállapodás esetleg még azzal
egészülne ki, hogy a Brexit úgynevezett átmeneti megoldással
valósuljon meg, vagyis hogy 2022 végéig Nagy-Britannia
piaci szabályozás tekintetében az Európai Unió része maradna.
Ami biztos, hogy a brit parlamentben jelenleg többséget
szereztek azok a kilépéspártiak, akik megállapodás nélkül
nem akarnak Brexitet, ennek fényében a parlament el is fogadott egy törvényt, miszerint megállapodás nélkül a szigetország nem léphet ki az unióbol – magyarázta a szakértő.
(MTI)

Elemző: nem közelednek
a brit és az EU-s álláspontok

A szakértő emlékeztetett: a Brexit feltételrendszeréről a kilépés jelenleg érvényes október 31-i határnapjáig kellene
megállapodni. Az átdolgozott megállapodásra az október közepi EU-csúcson a tagállamoknak is rá kellene bólintaniuk,
majd a hónap végéig a brit parlamentnek is el kellene fogadnia
ahhoz, hogy a kilépés életbe lépjen.
Ha ez nem történik meg, újból előkerül a brit parlament
által háromszor már elutasított megállapodás – jegyezte meg,
hozzátéve, a már többször elutasított megállapodást szinte biz-

A szlovák parlament elutasította a kormányfő elleni
bizalmatlansági indítványt

A parlamenti erőviszonyokat tekintve a mostani eredmény
A várakozásoknak megfelelően elutasította a pozsonyi törvényhozás kedden a Peter Pellegrini szlo- is borítékolható volt. Ezt jelezte az is, hogy a kormány tagjai
vák kormányfő ellen benyújtott ellenzéki közül csak a miniszterelnök volt jelen a voksoláson. A szavazás eredménye nem számít meglepetésnek, annak ellenére
bizalmatlansági indítványt.

Az indítványt – melynek szavazását korábban kétszer is elnapolták – arra hivatkozva terjesztette elő ellenzéki képviselők egy csoportja, hogy Pellegrini nem menesztette az
igazságügyi tárca államtitkárát, Monika Jankovskát. Az időközben önszántából távozó államtitkár sajtóközlések szerint
a múltban több SMS-t váltott a nagyvállalkozó Marián Kocnerral, aki a rendőrség gyanúja szerint Ján Kuciak tényfeltáró
újságíró és menyasszonya tavalyi meggyilkolását megrendelte.
A bizalmatlansági indítvány 62 támogató voksot kapott 66
ellenszavazattal szemben a 150 fős pozsonyi parlamentben.
A mostani már a sokadik olyan indítvány volt a jelenlegi
választási ciklusban, amikor az ellenzék a kormányfő vagy
valamelyik minisztere leváltásával próbálkozott. Ezek a próbálkozások kivétel nélkül sikertelenek maradtak.

sem, hogy a szlovák kormánykoalíció képviselőinek száma a
napokban 74-re csökkent, és ezzel gyakorlatilag kisebbségbe
kerültek a 150 fős pozsonyi törvényhozásban. Ez a helyzet
azután állt elő, hogy a koalíció legkisebb pártja, a Bugár Béla
vezette Most-Híd szlovák–magyar párt frakciójából ketten is
kiléptek.
A két képviselő távozása egybehangzó elemzői vélemények
szerint leginkább a februárra kitűzött parlamenti választások
közeledésével függ össze, illetve azzal, hogy a Most-Híd pártot már több hónapja a parlamentbe való bejutáshoz szükséges
5 százalék alatt mérik a közvélemény-kutatások. Az így előállt
helyzet – elemzők szerint – egyelőre nem okoz gondot a koalíciónak, mivel frakción kívüli képviselők egy csoportja már
huzamosabb ideje a koalíciót támogatja a szavazásokon.
(MTI)

A lengyel kormányszóvivő kedden, Lengyelország
szovjet megtámadásának 80. évfordulóján visszautasította azt az előző nap hangoztatott orosz álláspontot, miszerint nem tekinthető megszállásnak az
1939-es szovjet katonai bevonulás.

hatalom szövetségre lépett, és együtt megtámadták Lengyelországot és más államokat, ez történt valójában” – fejtette ki
Müller.
Lengyelország nem fogadja el a történelemhamisítást, nagyon rossz politika, ha ezt az eszközt használják fel bizonyos
történelmi események jó színben való feltüntetésére – hangsúlyozta a szóvivő.
A második világháborút Lengyelország náci német megtámadása robbantotta ki 1939. szeptember 1-jén. Alig három hét
múlva, szeptember 17-én – a szovjet–lengyel megnemtámadási egyezményt megsértve – keletről a Vörös Hadsereg is támadásba lendült, és megszállta a Molotov–Ribbentrop-paktum
értelmében a szovjet érdekszférába sorolt lengyel területeket.
A Szovjetunió 1941 júniusában történt német megtámadásáig tartó megszállás a lengyel értelmiség kiirtására irányuló
akcióval is járt, amelynek egyik helyszíne 1940 tavaszán a
nyugat-oroszországi Katyn (Katiny) lett. Az 1939–1941-es
szovjet megszállás lengyel áldozatainak számát 90-100 ezerre
becsülik. A közép-európai térség felosztása német és szovjet
érdekszférára nemcsak a háború kitörését követő megszállási
övezeteket határozta meg, hanem hatással volt a háború utáni
európai rendezésre is. (MTI)

Varsó elutasítja Moszkva álláspontját Lengyelország
keleti területeinek 1939-es szovjet megszállásáról

Piotr Müller Szergej Ivanovnak a RIA Novosztyi hírügynökség által közzétett véleményére reagált. Ivanov Vlagyimir Putyin orosz elnök volt kabinetfőnöke, korábbi
miniszterelnök-helyettes, az orosz Katonai Történeti Társaság
(RVIO) elnöke.
„Nem megszállásról volt szó, mert a balti országok és Lengyelország lakói a Szovjetunió állampolgárai lettek, az ebből
fakadó összes joggal és kötelességgel” – jelentette ki az orosz
politikus.
Ivanov értékelése szerint a Vörös Hadsereg bevonulása
előtt Lengyelország 1939 szeptemberében államként ténylegesen megszűnt létezni, politikai és katonai vezetése a német
hadsereg támadása miatt „szétszóródott”.
A lengyel kormányszóvivő „rémisztőnek” minősítette és a
’30–40-es évek „testvéri segítségnyújtásról” szóló szovjet propagandájához hasonlította Ivanov nyilatkozatát.
„A második világháború elején két (a német és a szovjet)

Europol: embercsempészettel is foglalkozó bűnözői
csoportot számolt fel a spanyol és a francia rendőrség

Migránsok Európába jutását, valamint az illegális
bevándorlók uniós tagországok közötti szállítását
szervező embercsempész csoport 29 tagját vette
őrizetbe a spanyol és a francia rendőrség – közölte
az Európai Unió rendőri együttműködést koordináló
szervezete, az Europol kedden.

A hágai központú uniós szervezet tájékoztatása szerint a
szervezett bűnözői csoport főként Spanyolországban vagy
más uniós tagország menekültközpontjaiban elszállásolt, kérelmük elbírálását váró, felnőtt kísérő nélküli kiskorúakat győzött meg arról, hogy szökjenek meg, és vállalják a veszélyes,

illegális utat más nyugat-európai országba. A migránsokat
francia, spanyol vagy marokkói rendszámú bérelt buszokon
szállították, főként algériai, mali, marokkói vagy szíriai fiatalokat. A bűnözői csoport a buszokon nagy mennyiségű kábítószert, főként hasist, zárjegy nélküli dohányárut, valamint
illegális vadászatokon elejtett állatok feldolgozott húsát is
szállította.
A házkutatások során mintegy 200 kilogramm hasist, nagy
mennyiségű cigarettát, készpénzt, hamis iratokat, valamint
számítógép- és autóalkatrészeket foglaltak le a hatóságok.
(MTI)

Ország – világ
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Mindenkire vonatkozik az adóbefizetés elmulasztását szabadságvesztéssel sújtó törvénytervezet

Az adók és járulékok befizetésének elmulasztását
szabadságvesztéssel sújtó törvénytervezet valamennyi romániai cégre vonatkozna, függetlenül
attól, hogy magán- vagy állami vállalatról van szó –
nyilatkozta hétfőn a pénzügyminiszter az általa kezdeményezett törvényjavaslat kapcsán. Az Eugen Teodorovici által a parlamenthez benyújtott tervezet
értelmében egytől hat évig terjedő börtönbüntetéssel
sújthatók azok a jogi és magánszemélyek, amelyek/akik elmulasztják befizetni adóikat és a társadalombiztosítási járulékokat. A miniszter szerint a
törvénymódosító javaslat védi az alkalmazottakat is,
így ugyanis nem fordulhat elő, hogy „többévnyi
munka után valaki kisebb nyugdíjat kap a megérdemeltnél, mert a munkáltatója nem a törvényben előírtaknak megfelelően fizette be a járulékokat”.
(Agerpres)

A volt Szekuritáté több százezer
dokumentumát adja át a SRI
a CNSAS-nak

A kommunista titkosrendőrség, a Szekuritáté több
százezer archív dokumentumát adja át a Román
Hírszerző Szolgálat (SRI) a Szekuritáté Irattárát
Vizsgáló Országos Tanácsnak (CNSAS) – közölte
kedden Ovidiu Marincea, a SRI szóvivője. Marincea
szerint a CNSAS és a SRI közötti megállapodásnak
megfelelően az átadás határideje november 1-je.
Marincea Facebook-bejegyzésében azt írja, hogy a
következő napokban 1060 dossziét, 21 mappát,
14.290 jegyzéket és 6644 tekercs mikrofilmet adnak
át a CNSAS-nak. (Agerpres)

Kormánytámogatás a természeti
csapások által megrongált
infrstruktúra újjáépítésére

164 millió lejjel segíti a kormány az önkormányzatokat, hogy újjáépítsék a természeti csapások által
megrongált infrastruktúrát – jelentette be a keddi kormányülés elején Viorica Dăncilă miniszterelnök.
A kormánysegélyben összesen 27 megye érintett
önkormányzatai részesülnek, és leginkább az árvízvédelmi rendszer újjáépítésére, a megrongált megyei és községi utak, hidak és pallók felújítására
szolgál. A miniszterelnök szerint a támogatásokat a
helyi tanácsok, a megyei katasztrófavédelmi felügyelőségek (ISU), valamint a prefektúrák által elvégzett felmérésések és igénylések alapján utalják
ki. (Agerpres)

Lengyel turistára támadt egy
medve a Radnai-havasokban

Lengyel turistára támadt egy medve a Radnai-havasokban levő Şetref-hágó egyik kijelölt turistaösvényén. A férfinak sikerült bemenekülnie egy
elhagyatott menedékházba, így nem esett baja. A
Máramaros megyei Salvamont vezetője, Dan Benga
szerint a férfi a 112-es egységes hívószámon kért
segítséget, és egy használaton kívüli barakkban találtak rá a hegyimentők. „Szerencséje volt, hogy sikerült bemenekülnie a meglehetősen erős
szerkezetű építménybe, és lezárnia a bejáratot. Azt
mondta, hogy a bocsaival sétáló anyamedve többször is megkerülte a menedékházat, majd elment” –
magyarázta Benga. A szakember hozzátette, a jelzett turistaösvényeken sem ajánlott este túrázni, és
semmiképpen sem szabad egyedül útnak indulni.
(Agerpres)

Kecskére a káposztát?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ugyanakkor tudni kell, hogy a Demokráciák Közösségének legfontosabb tevékenységi formája a demokratikus átalakulás tapasztalatainak átadása.
És itt derül ki, hogy a romániai demokrácia több sebből vérzik. Ezt a véleményt erősíti az Economist Intelligence
Unit
(EIU)
2018-as
demokráciaindex-tanulmánya is, amely szerint Európában tavaly
többet romlott a demokrácia, mint a világ bármely más
régiójában, és már harmadik éve egyre romló tendenciát mutat. Ezen belül pedig a legrosszabb a helyzet
Romániában, amely sereghajtó az EU tagállamai
közül.
Most pedig éppen Románia veszi át a Demokráciák
Közössége elnökségét. Miközben az országban folyamatosak a jogsértések, újra felerősödött magyarellenesség. Elég, ha – bár tegnap írtunk erről – újra
megemlítjük, hogy 2005-ben terjesztette be az RMDSZ
a kisebbségi törvényt, amely azóta sem került napirendre, vagy gondoljunk az úzvölgyi temető ügyére, nem
szólva a már nem ezen a néven futó MOGYE-ról, a marosvásárhelyi katolikus iskoláról, a székelyzászlóperekről…
Ezek tükrében jogos a kérdés, ugyan miféle demokratikus átalakulási tapasztalatot tud átadni Románia?
Ez az elnökség most olyan, mint ha kecskére bíznák
a káposztát.
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12 éves lányok anyaszerepben

(Folytatás az 1. oldalról)
Az ezeken a településeken élő és veszélyeztetett kategóriának számító hátrányos helyzetű, sok esetben
írástudatlan fiatal lányokat szeretnék tájékoztatni többek között a korai teherbe eséssel járó testi, illetve lelki
kockázatokról, a fogamzásgátlási lehetőségekről, a
szexuális úton terjedő betegségekről, hiszen a jelenségnek nemcsak szociális, hanem egészségügyi kockázatai is vannak mind az anyára, mind pedig a
magzatra nézve. A kampány során 240 fiatal lányt szeretnének felvilágosítani ezekről a veszélyekről. Ha néhányukhoz eljut az üzenet, és annak hatására felelősen
vállalnak majd gyereket, már az megérte – jegyezte
meg Moldovan Dacian, a Buckner Alapítvány elnöke.
Deak Elida hozzátette, olyan fiatal lányokat is megcéloznak a tájékoztató kampány során, akik nem járnak iskolába, illetve a gyermekvédelmi rendszerben
nevelkedők közül hatvan lány is részt vesz majd a felvilágosító célzatú foglalkozásokon.
A szakemberek szerint a jelenséghez nagymértékben hozzájárul a szegénység, a tájékozatlanság, és az
a tény, hogy az iskolákban nagyon ritkán vagy egyáltalán nem tartanak szexuális felvilágosítást. A leányanyák főként a nehéz körülmények között élő fiatalok
köréből kerülnek ki, akik maguk is sokgyerekes családban nőttek fel, ahol az anyák ugyanúgy korán kezdték és egymás után szülték a gyerekeket.
Nem a hagyományos módszerekkel adnák át az információkat
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a mindennapokban általában a kórházakból is értesítik a gyermekvédelmi hatóságot, amennyiben kiskorúak szültek, és
szükség esetén az illetékesek elindítják a kivizsgálást.
Ha a fiatal anya és csecsemője veszélyben van, családjuk, közösségük nem fogadja be, vagy nem tud
megfelelő körülményeket biztosítani számukra, akkor
lehetőség van elhelyezni őket a gyermekvédelmi rendszerben. Marosvásárhelyen ezt a célt szolgálja a Materna lányanyaközpont. Ennek vezetője, Georgeta
Podar elmondta, az esetek nagy részében ezek a lányok szegény családokból származnak, gyakran írástudatlanok, semmilyen végzettségük nincs, így kevés
az esélyük munkahelyet találni, emellett otthon nin-

csen számukra egy követendő példa, nem férnek hozzá
a különféle információkhoz, mindez pedig kiszolgáltatottá teszi őket. Mint mondta, úgy érzik, mindezeket
figyelembe véve kell megszólítaniuk a fiatal lányokat,
tehát nem a hagyományos módszerekkel, hanem játékos foglalkozások révén, az ő szintjükön próbálják felvilágosítani őket, valamint tudatosítani bennük az
elővigyázatosság fontosságát. A szóban forgó települések önkormányzatait arra kérték, gondoskodjanak
arról, hogy tényleg a kockázatnak leginkább kitett rétegből származó lányok vehessenek részt a tájékoztató
jellegű foglalkozásokon.
Sem testileg, sem lelkileg nem elég érettek
Csíki Zsuzsanna, a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság főorvosa szerint ezek a lányok, akik valójában gyerekek, sem testileg, sem lelkileg nem érettek a gyermekvállalásra. Abban az esetben, ha ilyen
zsenge korban bekövetkezik a terhesség, az problémákat is okozhat, hiszen a medencéjük, a méhük nincs
kellőképpen kifejlődve, és emiatt általában nem szülhetnek normális körülmények között, hanem császármetszéshez kell folyamodni, ami rizikófaktornak
számít ebben a korban. Mint mondta, általában olyan
lányok válnak kiskorúként anyává, akik nehéz körülmények között, rendezetlen családi viszonyok közepette nőnek fel. A higiénia hiánya – ami általában
jellemző a környezetre, amelyben élnek – elősegíti a
szexuális betegségek terjedését.
A főorvos hozzátette, míg annak idején azt mondtuk, hogy 14 éves korban kezdődik a pubertáskor, manapság a 9-10 éves kislányoknál már jelentkezik a
menstruáció, ami a pubertáskor kezdetét jelezheti.
Lapunk kérdésére, hogy kiskorú lányokkal létesített
szexuális kapcsolatról lévén szó, a hatóságok felelősségre vonják-e az apákat, Deak Elida elmondta, minden esetben jelentik a rendőrségnek a tudomásukra
jutott eseteket, viszont a tapasztalat az, hogy voltak
esetek, amikor ítélet született a férfi ellen, de olyan is,
amikor az apa felvállalta a gyereket, és családot alapítottak. Minden eset más, karoltak már fel a Materna
központban olyan fiatal lányt, akinek a saját apjától
van gyereke, de olyat is, aki szexuális erőszak következményeként esett teherbe.

Vidéken is teret hódít a digitális oktatás

A ceruzától az okostollig

Annak ellenére, hogy országszerte
még mindig száz évvel ezelőtti körülmények jellemzik az iskolákat és
az oktatási folyamatot, egyre több
helyen jelennek meg az oktatásban
a digitális eszközök is. Még kevés
helyen használnak ugyan okosceruzát, hiszen sok mélyszegénységben
élő család gyerekeinek színes ceruza
is alig jut tanévkezdésre. Szerencsére nem mindenhol ilyen lehangoló a helyzet.

Gligor Róbert László

Az idén is kaptak tanévkezdésre csomagot a kibédi Mátyus István általános iskolában tanuló diákok a magyarországi Gyál
testvértelepülés jóvoltából. A csomagokat
már májusban elhozták a gyáliak, szeptember 9-én vették át az óvodakezdő gyerekek Egyes vidéki iskolákban hosszabb-rövidebb ideje sikeresen használják az oktatásban
és az előkészítő osztályosok – tudtuk meg a digitális táblát
Fotó: Gligor Róbert László (archív)
Orbán Sándor alpolgármestertől. Idén 15
apróság kapott hátizsákot – a fiúk kéket, a lányok pi- boldogultak vele, és kezdetben többet is kell készülrosat – olyan tárgyakkal, amelyeket az óvodában hasz- niük a pedagógusoknak az órákra, de mindenképpen
nálhatnak: színes ceruza, zsírkréta és gyurma, de mivel megkönnyíti a tanárok munkáját, és a gyerekek szánapközi is van, a csomagok kispárnát és huzatot, lepe- mára is élvezetesebb lett az oktatás – mondta el lapunkdőt, rövidnadrágot és pólót is tartalmaztak. A 16 isko- nak Gáspár Ildikó igazgatónő. Kibéden már négy éve
lakezdő kisdiák dobozában mindenféle taneszköz van okostábla, az önkormányzat jóvoltából. Főleg a
megtalálható a füzettől a gyurmáig és nedvszívó ron- felső tagozatosok esetében veszik igénybe – tudtuk
gyig, így az előkészítő osztályosok szülei sem kell sok meg Barabási Zsuzsánna igazgatónőtől, aki szerint válmindent vásároljanak, a gyerekeknek csak a felcímké- tozatosabbak lettek az órák, élvezhetőbbek, így a pezett dobozt kell elővenniük az iskolában. A ciklusvégző dagógusok is elégedettek vele. A csíkfalvi iskola is
nyolcadikos elballagó diákok is kaptak egy-egy háti- nemrég szerzett be egy digitális táblát a belga barátazsákot, abban kerékpárra szerelhető eszközök – lám- iknak köszönhetően, amit hamarosan üzembe helyezpaszett, kulacs – mellett egy-egy adathordozót. Ezt már nek – értesültünk Balogh Tünde igazgatónőtől.
A pozitív tapasztalatok ellenére azonban a nyugati
júniusban megkapták a végzősök – mondta el az alpolgármester, hozzátéve, hogy a tavalytól a támogatást a államokban már megszokottnak számító okostáblák
Gyáli Élet Program keretében biztosítja a kibédieknek egyelőre hiánycikkek mifelénk: amint érdeklődésünkre
kiderült, a nagyobb vidéki községek, mint Balavásár,
a testvérváros önkormányzata, a gyerekek örömére.
Gyulakuta, Nyárádremete sem tudtak még ilyent beTeret nyer az okostábla
Az iskolákba lassan bevonul az okostábla is, bár a szerezni. A nyárádszeredai Deák Farkas általános islegtöbb helyen még sokáig krétát használnak az okos- kola rendelkezett ugyan egy digitális táblával, de mivel
mintegy tizenöt éves, kezdeti kiadású volt, meghibátoll helyett tanórán. Az ákosfalvi iskola két éve rendel- sodása után használhatatlanná vált. Az iskola jól el van
kezik egy digitális táblával, amelyet az informatikai látva digitális eszközökkel, sokat is használják, de
szakteremben helyeztek el, és amelyet minden tanító okostábla nincs az intézményben – kaptunk felvilágoés tanár igénybe vehet. Józsa Gabriella igazgatónő re- sítást Trufán József igazgatótól, aki hozzátette: a legméli, hogy az új taneszközök használata lassan az ered- több iskola, ha hozzá is jut az ilyen táblákhoz, a
ményeken is látszani fog.
legtöbb esetben keveset használja, mert hiányzznak az
A nyárádgálfalvi iskola két éve szerzett be egy digi- applikációk és programok, míg Magyarországon már
tális táblát a Surtec áruház támogatásának köszönhe- a tankönyvek digitális változatát használják az okostően. Amíg kitapasztalták a használatát, nehézkesen táblák segítségével.

Összeült az Európai Parlament

Az e heti strasbourgi plenáris
ülés főbb témái

Kedden megszavazták az Európai Központi Bank elnökének,
Christine Lagarde-nak a kinevezését, valamint az Európai Központi
Bank felügyeleti tanácsa alelnökének kinevezését. Jelentéstevő Roberto Gualtieri volt.
Fontos téma a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere
megindítása, a külföldi beavatkozás
a tagállamok és az Európai Unió demokratikus folyamataiba (a Tanács
és a Bizottság nyilatkozatai). Ezekről szavazásra csütörtökön kerül sor.
Az uniós erdők helyzete kapcsán
hangzott el hétfőn a Bizottság nyilatkozata, illetve a növények és az
alapvető biológiai folyamatok szabadalmaztathatóságára vonatkozó
szóbeli választ igénylő kérdés. A
szavazásra szintén csütörtökön
kerül sor.
Az EP e heti napirendjén szerepel
a hongkongi helyzet. Erről a Bizottság alelnökének/az unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviseléjének
lesz nyilatkozata. Ugyanakkor az
unió közös álláspontot fogad el az
ENSZ New York-i éghajlatpolitikai
csúcstalálkozója előtt.
A Parlament vitát folytat az Amazonas menti erdőtüzekről, a Burkina
Fasó-beli
biztonsági
helyzetről, a politikai helyzet és a
békefolyamat végrehajtása terén
Kolumbiában történt legfrissebb
fejleményekről.

Jelentés hangzik el még az
1/2019. sz. költségvetés-módosítási
tervezetről: a 2018-as pénzügyi év
többletéről (jelentéstevő: John Howarth), az Európai Unió 2019. évi
pénzügyi évre vonatkozó, 1/2019.
számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról:
a 2018. évi pénzügyi év többletének
bevezetéséről (Költségvetési Bizottság).
Napirendre kerül a Romániának,
Olaszországnak és Ausztriának
szóló segítségnyújtás céljából az
Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele (jelentés: Siegfried Mureşan), és jelentés hangzik
el a Romániának, Olaszországnak
és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről
szóló európai parlamenti és tanácsi
határozatra irányuló javaslatról.
Állásfoglalási indítványok:
• Az Egyesült Királyság kilépése
az Európai Unióból;
• A pénzmosás elleni uniós jogszabályok végrehajtásának állása;
• Az emberi jogok, a demokrácia
és a jogállamiság megsértését érintő
ügyek (az eljárási szabályzat 144.
cikke);
• A törökországi helyzet;
• Irán, különösen a nőjogi jogvédők és a bebörtönzött uniós kettős
állampolgárok helyzete;
• A növények és az alapvető biológiai folyamatok szabadalmaztathatósága;
• Külföldi beavatkozás a tagállamok és az Európai Unió demokratikus folyamataiba;
• Az Európai Unióban működő
önkéntes tűzoltók helyzetét érintő
veszélyek.
(Forrás: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-92019-09-19_HU.html)

Graţiela Gavrilescu, Ion Cupă,
Marian Cucşa, Alexandru Băişanu
és Mihai Niţă közös közleményben
jelentették be hétfő este, hogy kilépnek a Liberálisok és Demokraták
Szövetsége (ALDE) parlamenti csoportjából, a továbbiakban független
törvényhozókként kívánnak tevékenykedni. Mint írják, a Călin Popescu-Tăriceanu pártelnök által az
utóbbi időben gyakorolt „antidemokratikus és antiliberális döntéshozatal” oda vezetett, hogy a szenátusi
frakció után az ALDE képviselőházi
csoportja is megszűnik. Viorica
Dăncilă miniszterelnök múlt szerdán
jelentette be, hogy az ALDE tagjai
közül javasol minisztereket az alakulat kormányból való kilépése nyomán megüresedett három tárcához.

Környezetvédelmi miniszternek, illetve miniszterelnök-helyettesnek
Graţiela Gavrilescut, energiaügyi
miniszternek Ion Cupát, a parlamenttel való kapcsolattartásért felelős miniszternek pedig Ştefan
Băişanut jelölte Dăncilă. Ezt követően Călin Popescu-Tăriceanu levélben tájékoztatta az államfőt és a
miniszterelnököt, hogy azoknak a
párttagoknak, akik elfogadták a miniszteri tisztségre való nevesítést,
azonnali hatállyal megszűnik a párttagságuk. Ugyanaznap Tăriceanu a
szenátus plénumában bejelentette,
hogy Teodor Meleşcanu már nem a
párt tagja, az ALDE szenátusi frakciója megszűnik, és egy vegyes parlamenti csoport megalakulása
„körvonalazódik”. (Agerpres)

Az egyik legfontosabb napirendi pont a héten minden bizonnyal az Egyesült Királyság
kilépése az Európai Unióból. A
képviselők meghallgatják a
Tanács és a Bizottság nyilatkozatait, és szavaznak.

Mózes Edith

Kilépett az ALDE
képviselőházi frakciójából
öt törvényhozó

Leginkább pankrációra hasonlít
a román kormányválság

A román kormányválság leginkább a pankrációra hasonlít: a
felek azt mutatják, valódi ellentétek vannak közöttük, de az
igazság az, hogy csak egy jól kitalált show-t látunk – mondta
Pászkán Zsolt Románia-szakértő kedden az M1 aktuális csatornán.

Magyarázata szerint az ellenzék már hónapok óta készül bizalmatlansági indítványt benyújtani a kormány ellen, de azt nem teszi meg, miként
Klaus Iohannis elnök sem tesz komoly lépéseket a kormány ellen, pedig
elméletileg nagyon haragszik rájuk. Hozzátette: Klaus Iohannis azért nem
lépett a kormány ellen, mert a közelgő novemberi elnökválasztáson Viorica Dăncilă miniszterelnök előnyösebb ellenfél lenne számára, mint Dan
Barna, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) elnöke.
A kormány folyamatosan mutogat az ellenzékre, azt bizonygatva, hogy
nagy dolgokat vihetnének véghez, ha az ellenzék nem akadályozná munkájában – hangsúlyozta, megjegyezve, ez a kaotikus állapot legalább az
elnökválasztásig elhúzódik. (MTI)
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Erről jut eszembe

Jótékonysági motorozás a szórványoktatásért

Adakozó motorosok

Múlt hét végén ismét Magyarfülpösre indultak
az adakozó motorosok. A Daimler MC Nomad
Chartere és a szászrégeni Sons of Attila RC
által szervezett Jótékonysági motorozás Magyarfülpösre címet viselő eseményre immár
hatodik alkalommal került sor, a rendezvény
hagyománnyá vált.

Kaáli Nagy Botond

Az adakozók egy része szombat délután 2 órakor indult Marosvásárhelyről, majd Szászrégenben találkozott a máshonnan érkezőkkel. A régeni Lidl-parkolóból
16 órakor indult tovább a jókora menetoszlop, egy
rövid, városkerülő felvonulást követően pedig Magyarfülpös felé vették az irányt a rendőrautók által felvezetett bikerek, akik ezúttal is a fülpösi Szivárvány Ház
udvarán parkolták le lovaikat.
A Szivárvány Házat működtető Szivárvány Alapítvány 1999-ben alakult Magyarfülpösön, és több mint
tíz éve áll a mélyszegénységbe süllyedt mezőségi
szórványmagyarság szolgálatában, térítésmentes tanulási lehetőséget biztosítva a rászoruló gyermekeknek. A házban bentlakás is működik, a gyerekek ott
laknak, csak a hétvégékre térnek haza szüleikhez. E
ház megsegítésére indult hat évvel ezelőtt a motoros
civil kezdeményezés, amelyet a kezdetek után nem
sokkal átvettek az említett klubok, és amelynek kö-
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iola gyakran álmodott a Házról. A
nagybetűsről, ahol megpihen az
időkerék, és ahova nem érnek el a
betonszürke hétköznapok mellékzörejei. Ahol
mesélni tud a csend, és ahol az ültető, öntöző, szüretelő kézbe a teremtés ereje költözik. Ahol hálásak a fák és a füvek.
Sokáig hordozta magában ezt az álmot, és
néha átvillant rajta, hogy talán lenne esély
valóra váltani.
– Sohasem szórtuk a pénzt a férjemmel, a
nyaralások is külföldi luxusutazások helyett
tóparti kempingezésből, horgászásból álltak,
így mindig maradt tartalékunk – kezdte történetét az ötvenes évei derekán járó asszony,
miközben tejszínhabot fújt a forró kávéra. –
Amikor a nagyobbik fiam egyetemre ment, a
kicsi pedig leérettségizett, és elvállalt egy
három hónapra szóló hollandiai munkát, a
tömbházélet hirtelen fojtogatóvá vált számomra. Tulajdonképpen korábban is az volt,
csak az állandó rohanásban nem vettem
észre. Szerencsémre a férjem is hasonlóan
érzett – valahogy mindig egy hullámhosszon
voltunk, szinte tükröztük egymás lelkivilágát
–, így nem kellett győzködnöm, hogy lépjünk
ki a megszokott, háromszobás életünkből. Eladni, persze, nem akartuk a lakást, az a gyerekek öröksége. Azt terveztük, hogy a félretett
pénzünkből vásárolunk egy vidéki házat,
ahova hétvégente elvonulhatunk, és ami a
nyugdíjas éveinkre majd állandó otthonunkká válik.

szönhetően évről évre több száz magyar és román
nemzetiségű motoros vesz részt a jótékonysági motorozáson.
Az idei partin székek, asztalok, rajtuk zsíros kenyér
és pálinka helyeztetett el a színpad előtti udvarrészen,
az érkezést követően pedig Ady István református lelkipásztor, a Szivárvány Ház vezetője, Bölönyi Attila, a
Daimler MC Nomad Charterének elnöke, és Zsigmond
Zsolt, a Sons of Attila RC elnöke üdvözölte a megjelenteket.
– Nagy örömmel fogadlak benneteket, kívánom,
hogy a ma este is ugyanolyan emlékezetes legyen,
mint az eddigiek. Jelenleg 49 bentlakó gyermekünk
van, akiknek egy kicsiny csoportja a tiszteletetekre
rövid táncműsort ad elő a ház nagytermében –
mondta Ady István. A kicsik táncát követően szeretetvendégségre várták a fejenként egytanknyi benzin
árát adakozó motorosokat, a lazulós, otthonos, beszélgetős, nevetős, igen jó hangulatban zajló napot a
FIVE Relax koncertje zárta a Szivárvány Ház udvarán.
Az idei jótékonysági motoros napi civil és céges
adakozás kézzelfogható eredménye: Székely kalendáriumos társasjátékok, két darab ajándék melegítőkazán
és beszerelésük, továbbá annyi beton, amennyi csak
szükséges a ház megerősítéséhez, és több mint
11.000 lej.

Őrök, kincsek

– Sok időbe telt, mire megtalálták a megfelelő ingatlant? – szóltam közbe.
– Több mint egy évig keresgéltünk. Újsághirdetéseket böngésztünk, órákat kóvályogtunk
az interneten. Párszor úgy éreztük, megvan,
amire vágyunk, de aztán újra meg újra csalódnunk kellett. Volt egy tündéri házikó, amit
majdnem meg is vásároltunk, az utolsó percben
azonban kiderült, hogy
nincs tisztázva a jogi
helyzete, az Amerikában
élő örökös pénz ellenében sem akar lemondani
a részéről. Az is előfordult, hogy a tulajdonos
elvárta volna, hogy a ház ára mellett az adásvétel minden kiadását mi fizessük, és ez csak a
személyes találkozáskor derült ki. Fontos szempont volt az ingatlan állapota is, hiszen nem
egy düledező viskóra vágytunk. Szinte feladtuk
a keresést, amikor egy családi barátunk egy
nyárádmenti házat, az ismerőse eladó ingatlanját ajánlotta a figyelmünkbe. Elmentünk,
megnéztük, és pár héten belül a miénk is volt.
Bármennyire sziruposan hangzik, ez amolyan
„első látásra szerelem” történet.
– Hogyan változtatta meg az életüket ez a
lépés?
– Kezdetben minden hétvégénk a ház
rendbetételéről, csinosítgatásáról szólt. Nem
vágytunk luxuskörülményekre, csak azt sze-

Befőzés illata lengi be a tömbházak környékét. Talán még sohasem
volt ennyire intenzív a téli eltevések
láza, mint ezen a hosszú, forró nyáron, kora őszön, bár lehet, hogy
csak a feltartóztathatatlanul terjengő ecetszag, a folyamatos főzőkampány nyersanyagának főzéskor,
dunsztoláskor felszabaduló jellegzetes illata s a fűszerek, tartósítószerek orrprovokáló keveréke
tévesztett meg heteken át. Mióta
nagyon sokfelé felszámolták a
blokklakások belső válaszfalait,
hogy nagyra növeljék a konyhákat,
s azok léptek elő a családi lét fő
színhelyévé, szabadon száll mindenhova a szag, és nyitott ablakon,
zárt ajtón, fedett erkélyen keresztül
adja hírül, hol mi készül, milyen
zöldség, gyümölcs, más feldolgozott csodatermény kerül savanyúságként, lekvárként, kompótként a
kamrába. Az utca túloldaláról is
érezhető, itt paradicsomot főztek,
ott uborkát savanyítottak, amott az
eper, áfonya, barack késztette akcióra a család apraját, nagyját. És
így tovább, a helyes sorrendhez ne
ragaszkodjunk. Az viszont eléggé
valószínű, hogy a vinetta és a zakuszka viszi a prímet. Erre, de főleg
az utóbbira, mindenki különösen
büszke, és esküszik rá, hogy az övé
a legjobb. Padlizsános, paszulyos,
gombás, ez a végtelenségig fokozható, van, aki vágyserkentőt, netán
drogot is szívesen keverne belé.
Hagyjuk, mindenki szabadon élje ki
a fantáziáját, vesse be a kreativitását. Mire a zakuszkájával eleget dicsekedett, máris érkezik a
káposztaszezon, azzal lehet majd
kérkedni. Hacsak már hamarabb
nem vonják be egy nagyobb közösségi hepajba, ilyen-olyan vetélkedőbe. Ennek se zárult le még az
idénye. Egymást érik a sütő-, főzőfesztiválok, szakácsversenyek. Szeretünk versenyezni, szórakozni, és
mindenekelőtt szeretünk enni. Ezért
is olyan népszerűek az ilyen rendezvények, bárhol is szerveznék
azokat. A nyilvános gulyásfőzés
már régóta megszokott versenyszám a népünnepélyeken, a túróspuliszka-fesztivál se újdonság,
visszatért a szilvafőző napok, éjszakák hagyománya is, országos
hírűvé váltak a kürtőskalácsos vetélkedők, azokon már méterben
mérik a székely különlegességet,
tömegeket vonz a töltöttkáposztafesztivál, és tovább hadd ne soroljam,
annyiféle
étkezéssel
kapcsolatos helyi tradíciót lehet

rettük volna, hogy minél otthonosabb legyen
a jövendőbeli életterünk. Átfestettük a falakat, az ablakkereteket, az ajtókat. A férjem,
aki mindig nagy barkácsoló volt, kandallót
épített a nagyszobába, a ház mellett pedig
egy fedett teraszt is kialakított. Persze,
mindez nem egyik napról a másikra valósult
meg, sok türelemre, kitartásra volt szükség.
A dolgunkat mindenesetre jelentősen megkönnyítette, hogy a ház
közművesítve volt. Számomra a legnagyobb
élvezetet a kerti munka jelentette. Mindig
szerettem kertészkedni, de eddig be kellett
érnem az erkélyen nevelt ibolyákkal, most
azonban teljes mértékben kiélhettem ezt a
szenvedélyemet. Uborkát, hagymát, paradicsomot, fejes salátát ültettem, és nagy örömömre majdnem minden megmaradt. Az
orgonacsemetém és a tulipánjaim is megköszönték a törődést. Őket a kapu mellé tettem
őrnek – kacagta el magát beszélgetőtársam,
majd a szőlőültetvényről mesélt, amely nemsokára szüretre hívja a családot és a barátokat. Később újra a házra terelődött a szó.
– Minimális anyagi ráfordítással sikerült
kényelmes, barátságos fészekké varázsolni.
Ezen mindig minden vendég elcsodálkozik. A
vadonatújnak látszó, hangulatos függönyöket
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feléleszteni, ötletesen felfuttatni.
Van olyasmi is, ami nálunk kevéssé
ismert, a dolgok és a hely jellegéből
adódóan nem gyökereztette meg,
nem adta át nemzedékről nemzedékre a néphagyomány. De ma már
egyes településeken próbálkoznak
vele. A városnapokon például Tisza
vagy Duna menti testvértelepülések
jóvoltából már belekóstolhattunk a
halászlé-specialitásokba. Kuriózumként elfogadjuk, kicsi az esély a
meghonosodásukra. A napokban
mediterrán fesztiválra is számíthat
a megyeszékhely közönsége. Török
finomságokat, a tenger gyümölcseit
reklámozzák jó előre. Serbet, füge,
pálma, sok déligyümölcs csábít
majd a hét végén a várba. Jó illatú
fűszer és drága kenőcs is kapható
lesz, ahogy már egykoron a jó
Arany János is megmondta. A nagy
szultán aligha jön el, de helyi hatalmasságok bizonyára bőven lesznek, nem beszélve az ilyenkor
körülöttük sürgölődő, dörgölődző
apródokról. Ha mégis szultánhiányérzetünk támadna, valamelyik tévécsatornán biztos pótolható egy
jó, szaftos török szappanoperával.
Különben nehogy félreértsék,
nincs bajom a török konyhával, a
nyár elején igazán ízlett a főztjük,
amikor a tengerpartjukon üdültünk, de nem mindenki kedveli a
túlzottan édes, szirupos süteményeiket. Gyermekként viszont odavoltam a törökmézért. Rég volt. Igaz
volt? Nagyenyed egyik békebeli
édességárusa, az albán mozgóárus, Albanezu, hai la albanezu! kínálta, tőle vásároltuk és kedveltük
meg a fájnoságut, ahogy ma mondanák egy divatos román tévéreklámban. Albanezu kedves volt és
vidám, bár török lehetett, nem is
albán, egyaránt törte a magyart és
a románt, de mindenki kedvelte.
Aztán egyszer csak eltűnt, nyoma
veszett. Mint kiderült, Ada Kaleh
szigetéről jött Enyedre, és egy darabig szűkösen ugyan, de bevált a
számítása. Vették a törökmézet,
mint a cukrot. Aztán a törökök
lakta dunai kis szigetecskét a vaskapui gát megépítése után elárasztották, az árus hátországa,
finomságainak alapanyaga elérhetetlenné vált, a szigettel együtt ő
is eltűnt a történelem süllyesztőjében. Törökmézének mesebeli ízére
mégis mintha ma is emlékeznék.
Nahát, hova jutottam a kezdeti kellemetlen ecetszagtól! Mindent meg
tud szépíteni a szép emlékezet?
(N.M.K.)

turkálóból szereztem be, jó pár bútordarabra
pedig használt tárgyak internetes piacán találtam. De van néhány teljesen ingyen kapott
kellék is. A kisebbik fiam a hollandiai szezonmunka után egy északi országokba árut szállító cégnél helyezkedett el. Mindig az volt a
vágya, hogy kamiont vezessen, így ez számára
az ideális állás. A munkaprogramon kívüli
időben igyekszik minél jobban megismerni az
adott városokat, és ezeken a terepszemléken
gyakran talál teljesen jó, kiszuperált használati
tárgyakat. A vendégszobánkban lévő, barokk
stílusú pad, az egyik asztalka és a kinti tűzhely
fölé felhúzott, hatalmas napernyő is az utcán
várta. Igaz, a szemétre tett pad darabjaira volt
szedve, de ő összegyűjtötte a tartozékokat,
aztán amikor hazajött, az apjával összeszerelték. A külföldről hozott kincsek közül két kedvencem van, az egyik egy madáretető formájú
szappantartó, a másik egy hintaszék. A legjobban, persze, nem is a tárgyaknak örülök,
hanem annak, hogy kiderült, családunk legfiatalabb tagja vérbeli kincskereső.
– Egy idő után nem válik fárasztóvá a kétlaki élet? Hétközben a városban, hétvégén
vidéken? – vetettem fel távozás előtt.
– Ellenkezőleg, a falusi házunkban töltött
napoknál pihentetőbbet el sem tudok képzelni. Sokszor csak végigheverek a meggyfák
közé feszített függőágyon, és élvezem a lombokban bujkáló fényt. Sokáig azt hittem, a tökéletes boldogság illúzió, de most már
tudom, hogy létezik.
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A Petry Válogatott
Húsok programja elnyerte
az Érték és Minőség Nagydíjat
Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

A Petry Válogatott Húsok
programját tüntette ki a magyar állam az Érték és Minőség Nagydíj pályázaton. A
jeles eseményre 2019. szeptember 10-én került sor a
budapesti
Országházban.
A tekintélyes díjat kollégáink, Mátyás Noémi termelési
igazgató és Tímár József nagykereskedelmi igazgató vették át.

Pápay Kamilla

Az elismerés egy új minőségtanúsító védjegy, mely felhívja a figyelmet a kiemelkedő minőségű
termékekre. A pályázat kiírói és támogatói a díj megalapításával és
működtetésével adnak nagyobb le-

Marosszentkirályon a Maroshíd és a körforgalom közötti
Fűzfa utcában található a
Verdinvest Kft. egyik munkatelepe, tulajdonképpen a gépparkja. Akit nem érdekelnek a
gépek, elhajt mellette. Aki
szakmabeli, vagy szüksége
van munkagépekre, bizonyára többször is eljön ide.
Tereputunk során sodort erre
a kíváncsiság, hogy betekintést nyerjünk, mivel foglalkoznak itt, s Zöld Endrével, a
cég társtulajdonosával beszélgessünk.

Mezey Sarolta

– 1992-ben nyitottam az első
céget, szép lassan már 27 éve vagyok vállalkozó. Volt egy tekercselőműhelyem, villamos gépeket
javítottunk. Jöttek szerelők például
elromlott fúrógéppel, s azonnal kellett volna nekik, de lehetetlenség
volt rögtön megjavítani. Az öcsém,
Bruno akkor Németországban birkózott, s onnan küldött gépeket,
amiket feljavítottunk, s azokat
kezdtük el kölcsönözni, amíg megjavítottuk a műhelyben hagyottakat.
Innen jött az ötlet. Kezdetben gépkölcsönzéssel foglalkoztunk, és
szép lassan felfejlődtünk. A Verdinvestet 2000 elején létesítettük. Az
első telephelyünk a marosvásárhelyi Harcsa utcában volt. Amikor nekifogtunk, nagy volt az igény a
gépekre, nagyon nagy lendülettel
dolgoztunk. Aztán jöttek az uniós
programok, melyek segítségével

hetőséget azon vállalkozóknak,
akik termékeik magas minőségének
hangsúlyozásával kívánnak kitűnni
a nemzetközi piacon. A rangos elismerés a fogyasztókat is segíti a
színvonalas termékek felismerésében, továbbá hozzájárul az egészséges verseny kialakulásához a
kompetitív piacon.
A Válogatott Húsok program keretében szakértő alkalmazottak a
legnagyobb odafigyeléssel nap mint
nap azon dolgoznak, hogy a legfinomabb falatokat tegyék a vásárlóink asztalára. Odafigyelnek arra,
hogy csak a Petry által minősített
hazai farmokról származó, válogatott és egészséges állatokat vásárolják meg, melyeket speciális
autókkal, stresszmentesen szállítanak, majd vágás előtt pihentetnek.

Gépkölcsönzés
mindenki, aki tehette, gépeket vásárolt, s emiatt visszaesett a gépkölcsönzés. De még mos is van igény
az építkezésben használatos gépekre, így exkavátorokra, buldoexkavátorokra,
állásokra,
zsaluanyagokra, lapvibrátorokra,
parkettcsiszolókra és így tovább.
Három évvel ezelőtt megnyertünk
egy uniós pályázatot, 500 ezer euró
értékben új gépeket vásároltunk, s
ez lendületet adott a cégnek.
– Említette, hogy a gépkölcsönzéssel kezdték. Időközben profilt
váltottak?
– A cég profilja a piac követelményeinek megfelelően változott, kiegészítő tevékenységként maradt a
gépkölcsönzés, de egy ideje már az
ipari építkezésekre tértünk át.
Ahogy ez a szolgáltatás visszaszorult, az építkezés irányába váltottunk.
Vállaltunk
vízés
csatornahálózat-építési munkálatokat, jelenleg Szentgyörgyön és Nyárádremetén
dolgozunk
a
vízhálózaton. Ákosfalván most fejeztünk be egy uniós program keretében finanszírozott épületet, ahol
szövöde fog működni – mondta
Zöld Endre.
– Hány alkalmazottal dolgoznak
jelenleg? Terveznek-e fejlesztéseket?
– Körülbelül ötvenen vagyunk,
gépészek, karbantartók, az építkezésben dolgozók és a irodai személyzet. A fejlesztés napirenden
van. Lehetőségek szerint egy önkiszolgáló autómosót is szeretnénk a
Fűzfa utcai telephelyen, hiszen a
környéken nincs ilyen szolgáltatás.

„A Válogatott Húsok programba kizárólag olyan friss
húsok kerülnek, amelyek ellenőrzött hazai farmokról beszerzett,
válogatott, egészséges állatok húsából származnak. Az állatokat
stresszmentesen szállítjuk, a legmodernebb, levegőztetőrendszerrel ellátott állatszállító autókkal.
Miután megérkeznek a vágóhídra, egy napig pihentetjük őket,
hogy kiküszöböljük a húsok tejsavasodását. A származási garanciánkkal ellátott hústermékek
olyan állatok húsából származnak, amelyeket itthon neveltek és
dolgoztak fel. Ezt jelenti a 100%
hazai minőség” – közölte Tímár

József nagykereskedelmi igazgató.
A Petrynél kiemelt figyelmet
szentelünk a feldolgozásra, de
tudjuk, hogy nem elég csupán jó
minőségű termékeket előállítani,
hiszen az is fontos, hogy munkatársainkat oktassuk, fejlesszük,
ugyanakkor vásárlóinkat is folyamatosan informáljuk a tudatos fomagatartás
gyasztói
fontosságáról. Ezek alapján állnak
össze a Válogatott Húsok program
elemei, a legjobb minőségű alapanyagoktól a speciálisan erre a
célra kialakított bolthálózaton át a
Petry Húsakadémia oktatási programig.

„Az Érték és Minőség Nagydíj
megtisztelő elismerés kemény munkánkért, minőségi termékeinkért és
a Petry boltokban nyújtott kiemelkedő szolgáltatásainkért. Továbbra
is arra törekszünk, hogy a Válogatott Húsok termékcsalád a rangos
díj elnyerése következtében is a kiválóságot képviselje, a mai kor követelményeinek megfelelően, ősi
hagyományokra alapozva” – nyilatkozta Mátyás Noémi termelési igazgató.
A Petry cégcsoport nyertes Válogatott Húsok programja büszkén viseli az Érték és Minőség Nagydíj
tanúsító védjegyet.

Profitról beszélhetünk-e?
A mi szakterületünkön nem olyan
könnyű politikai háttér nélkül. Saját
erőnkből dolgozunk és élünk. Konkurens cégek mindig vannak, de mindenkinek jut munka a piacon. Minket
is érint a munkaerő hiánya. Sok fiatalt
veszünk fel, betanítjuk a munkásainkat, elvégeztetjük velük a gépkezelői
kurzust, betanulnak, s aztán egyesek
elmennek. Sokan közülük külföldre,
mert ott jobbak a lehetőségek. A meg-

nyert pályázatokon fővállalkozóként
dolgozunk, de vállalunk munkát alvállalkozásban is. Célunk, hogy minél
több munkát fővállalkozóként vállaljunk fel. Igaz, ez nagyobb befektetéssel és fejfájással jár.
– Lesz-e folytatás, lesz-e, aki átvegye önöktől a céget?
– A cégben lesz utánpótlás, a
fiaim elvégezték az egyetemet, a kisebbik fiam az építészmérnökit, ő
inkább a szervezéssel foglalkozik, a
nagyobbik fiam pedig az építőtelepeken irányítja a munkát.

– Ma belevágna a vállalkozásba?
– Ilyen idősen nem, de ha fiatal
lennék, akkor igen. A fiataloknak érdemes vállalkozni. Rengeteg energia
kell, nem úgy van, mint egy állami
munkahelyen, hogy 8 óra munka
után szabad vagyok, szombat-vasárnap szintén. Itt mindent előre kell
látni, a fizetéseket ki kell teremteni.
Ha az államnak nem fizetjük be a
havi kötelezettségeket, a számlákat
zárolják. Ezenkívül az elvégzett
munkákra garanciát kell vállalni, és
minőségi munkát kell végezni!

Fotó: Nagy Tibor
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Szoboszlaira nagy hatással van a BL-himnusz

Megvalósult Szoboszlai Dominik
gyerekkori álma: a Salzburg magyar válogatott labdarúgója a KRC
Genk elleni, tegnap lapzárta után
rendezett mérkőzést megelőzően
beszélt arról, hogy mindig is arra
vágyott, hogy pályán legyen a Bajnokok Ligája bár egy csoportmérkőzésén, és onnan hallgathassa a
világ legrangosabb kupasorozatának indulóját. (Ugyan azt nem tudjuk, hogy a 18 éves magyar támadó
középpályás bekerült-e a kezdőbe a
tegnap esti mérkőzésen, de az élmény mindenképpen megadatik
neki, hiszen így vagy úgy, de ott
lehet társai körében, akiknek a tiszteletére felcsendülnek az ismerős
dallamok.)
Szoboszlai felidézte: élete első
nemzetközi kupameccsén – március
közepén az Európa-ligában a Napoli ellen – az hajtotta, hogy 30
ezren szurkoltak a lelátókon, most
pedig azért nem fog elfáradni, mert
a kezdés előtt olyan hatással lesz rá
a BL-himnusz. Hozzátette, van
benne drukk, izgulni viszont nem
nagyon szokott.
Szoboszlai, aki egy hete a szlovákok elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen szabadrúgásból
gólt lőtt, kijelentette: már pályafutása kezdetén az volt a célja, hogy a
Bajnokok Ligájában futballozzon,
megdolgozott érte, hogy ez sikerüljön, és továbbra is a legmagasabb
szinten szeretne játszani.
Az osztrák bajnokcsapat az E
csoportban a Genk mellett a címvédő Liverpool és a Napoli együttesével találkozik. „Nem rossz
csapatokkal vagyunk egy csoport-

ban. A realitást is nézni kell, de szerintem bármi megtörténhet, csak 95
percig tartanunk kell magunkat
ahhoz, amit megbeszélünk a meccs
előtt” – fogalmazott a magyar játékos.
Szoboszlai Dominik kijelentette,
A mai program
Az A, a B, a C és a D csoport
mérkőzéseivel ma, szerdán folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája
2019-20-as szezon főtáblás küzdelmeinek első fordulója.
A program:
* A csoport: Club Brugge
(belga) – Galatasaray (török)
(19.55 óra, TV: DigiSport 2, Telekom Sport 3, Look Sport), Paris
Saint-Germain (francia) – Real
Madrid (spanyol) (22.00, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Plus)
* B csoport: Olimpiakosz
(görög) – Tottenham Hotspur

nagyon örülne a továbbjutásnak, és
bár biztosan nehéz dolguk lesz,
mindent megtesznek ennek érdekében. „Magamtól azt várom, hogy
játsszam jól, hívjam fel magamra
még jobban a figyelmet, és jöjjenek
a gólok, gólpasszok” – mondta.

(angol) (19.55, DigiSport 1, Telekom Sport 2, Look Plus), Bayern
München (német) – Crvena zvezda
(szerb) (22.00, DigiSport 3, Telekom Sport 4, Look Sport 2)
* C csoport: Dinamo Zágráb
(horvát) – Atalanta (olasz) (22.00),
Sahtar Donyeck (ukrán) – Manchester City (angol) (22.00, DigiSport 4, Telekom Sport 3, Look
Sport 3)
* D csoport: Bayer Leverkusen
(német) – Lokomotiv Moszkva
(orosz) (22.00), Atlético Madrid
(spanyol) – Juventus (olasz)
(22.00, M4 Sport, DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

A Forma–1-es Williams-csapat szerződést
hosszabbított a Mercedesszel

Szerződést hosszabbított a Mercedesszel a
Forma–1-es Williams-csapat, amely így 2025-ig a
stuttgarti gyártó motorjait használja – jelentette be
a brit istálló és a német autógyár. A Williams 2014
óta használja a Mercedes-motorokat, és az eddigi
megállapodás eredetileg 2020 végén járt volna le.
A konstruktőrök között kilencszeres világbajnok
Williams legutóbb 2012-ben nyert futamot a
Forma–1-ben, és a mostani szezonban 14 versenyen
mindössze egy pontot szerzett a lengyel Robert Kubica révén.

Fotó: NSO

Hat román játékos a mezőnyben
A Bajnokok Ligája kedd esti rajtja hat román játékos számára jelent
szereplési lehetőséget a legjobbak mezőnyében. Daniel Stanciu a Slavia
Prága, Ciprian Tătăruşanu a Lyon, Florin Andone a Galatasaray, Răzvan
Marin az Ajax, Ianis Hagi és Vladimir Screciu a Genk játékosaként
igyekszik majd maradandót alkotni.

Csökkentették Neymar eltiltását

Magyar világbajnoki cím egyéniben és csapatban is
a kettesfogathajtó-vb-n

Fotó: Hölle Martin közösségi oldala

Fotó: AP

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) háromról két mérkőzésre
csökkentette Neymarnak a labdarúgó Bajnokok Ligájára szóló eltiltását.
A szervezet kedden közölte, hogy részben helyt adott a brazil támadó
és csapata, a Paris Saint-Germain fellebbezésének, amit az európai szövetség (UEFA) döntésével szemben nyújtottak be: az eltiltást viszont
nem törölték el, csupán annak mértékén változtattak. Az UEFA azért
marasztalta el Neymart, mert márciusban közösségi oldalán sértő bejegyzést tett közzé a PSG elvesztett BL-nyolcaddöntője után. A párizsi
csapat házigazdaként 3-1-re kikapott a Manchester Unitedtől, így hiába
nyert előzőleg 2-0-ra, idegenben szerzett kevesebb gólja miatt búcsúzni
kényszerült. A dél-amerikai játékos – aki sérülése miatt a lelátóról nézte
végig a visszavágót – nehezen viselte, hogy a találkozó végéhez közeledve az angol együttes tizenegyeshez jutott. A játékvezetői stábra, a
videóbíró használatára utalva azt írta, hogy „négy ember, aki semmit
nem tud a futballról, és csak a lassításokat nézi”, míg tevékenységüket
„szégyennek” nevezte. A BL-csoportkörben Neymar így csak az első
és a második fordulóban nem léphet pályára: a PSG ma a Real Madridot
fogadja, majd október elsején a Galatasarayhoz látogat.

A Mercedes gyári istállója 2014 – az 1,6 literes,
V6-os, turbó-hibrid motorok bevezetése – óta minden vb-címet megnyert, és jó esélye van arra, hogy
idén sorozatban hatodszor sem talál legyőzőre a pilóták és a csapatok pontversenyében.
„A független, privát csapatok kilátásai jónak tűnnek 2021-től, amikor bevezetik az új pénzügyi szabályokat. Éppen ezért elégedettek vagyunk, hogy
folytatni tudjuk az együttműködést a Williamsszel”
– jelentette ki a Mercedes F1-es csapatfőnöke, Toto
Wolff.

Hölle Martin egyéniben, illetve az ifj. Dobrovitz Józseffel
és Osztertág Kristóffal kiegészülő magyar csapat egyaránt
megvédte címét a németországi Drebkauban rendezett kettesfogathajtó-világbajnokságon. Hölle és a válogatott sikerével
sorozatban negyedszer mind a két aranyérem Magyarországé
lett, erre pedig még nem volt példa a sportág történetében.
Négy és hat éve az egyéni küzdelmet a 11-szeres világbajnok
Lázár Vilmos nyerte.
Hölle megnyerte a díj- és maratonhajtást is, így több mint
15 hibapontos előnnyel várta az akadályhajtást, amely azonban nem sikerült jól neki: a 12 hibapontot érő négy verőhibája
mellett időtúllépése is volt, azaz 14,49 hibaponttal zárt, de
ezzel is meg tudta őrizni az első helyét.
„Nagyon büszke vagyok arra, hogy a győzelmemmel hozzájárultam a magyar fogathajtósport újabb rekordjához. Nehéz
verseny volt, kiváló ellenfelekkel, ezért külön örülök a győzelemnek. Most egy rövid pihenés következik nekünk és a
lovaknak is, de utána folytatjuk a munkát, készülünk a követ-
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Eredményjelző
Kettesfogathajtó-világbajnokság (Drebkau):
* egyéni: 1. Hölle Martin 148,81 hibapont, 2. Sandro Koalick (német) 149,49, 3. Stan van Eijk (holland) 155,33, ...5.
ifj. Dobrovitz József 160,59, ...25. Osztertág Kristóf 172,84
* csapat: 1. Magyarország (Hölle Martin, ifj. Dobrovitz
József, Osztertág Kristóf) 307,22 hibapont, 2. Hollandia
(Geert Dijkhof, Stan van Eijk, Antonie ter Harmsel) 310,32,
3. Németország (Arndt Lörcher, Lars Schwitte, Sandro Koalick) 312,55

kező évadra” – nyilatkozta a Nemzeti Fogathajtó Akadémia
közleményében Hölle.
A pálya nehézségét jól jellemzi, hogy a 82 fős mezőnyből
mindössze hárman hajtottak hibátlanul és limitidőn belül, viszont köztük volt a Hölle mögött második Sandro Koalick is,
így a magyar hajtó előnye kevesebb mint egy hibapontra csökkent a német riválisával szemben. A harmadik holland Stan
van Eijk is megtartotta dobogós helyét a maga egy verőhibájáért járó három hibaponttal.
A másik két magyar csapattag közül Osztertág Kristóf a középmezőnyben végzett a zárószámban, emiatt 12 pozíciót
rontva csak 25. lett. Mivel a csapatversenyben a legrosszabb
eredmény kiesik, így a hátralévő két magyarnak jól kellett hajtania, ezt ifj. Dobrovitz teljesítette is egy verőhibával és némi
időtúllépéssel, teljesítményével pedig hetedikről az ötödik
helyre jött fel összetettben. Hölle ugyan többször hibázott, de
a tetemes, közel 15 hibapontos előnyből több mint három
megmaradt a magyar csapatnak is, azaz ismét dupla siker született, immár negyedszer.
„A magyar fogathajtásban a nagy elődök nyomában felnőtt
egy újabb generáció. Ígéretes, fiatal, tehetséges gárda, amely
már most bebizonyította, hogy ugyanolyan sikeres, mint az
előző generációk” – fogalmazott Szilágyi Zsolt csapatmenedzser.

Fotó: Racefans

Röviden

* Ezüstérmet nyert Lőrincz Viktor a kötöttfogásúak 87
kilogrammos kategóriájában a nur-szultani kvalifikációs
birkózó-világbajnokságon. A magyar versenyző, aki az
olimpiai kvótát már korábban megszerezte, 2-1-re kapott
ki a döntőben az ukrán Zsan Belenyuktól. A magyar küldöttség a kötöttfogásúak 72 kilogrammos kategóriájában
Korpási Bálint révén egy bronzérmet is begyűjtött.

Lőrincz Viktor ezüstérmes a birkózó-vb-n

Fotó: Infostart

* Babos Tímea nyolcaddöntőbe jutott a 250 ezer dollár
összdíjazású szöuli kemény pályás női tenisztornán, miután kedden két szettben legyőzte a lett Jelena Ostapenkót. Az eredmény 6:3, 6:3.
* Labdarúgó 1. liga, 9. forduló (hétfői eredmény):
Konstancai Viitorul – Medgyesi Gaz Metan 4-1. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 20 pont, 2. Konstancai Viitorul 18, 3. Medgyesi Gaz Metan 18.
* Labdarúgó 2. liga, 7. forduló (hétfői eredmény): Petrolul Ploieşti – Sportul Snagov 1-1. Az élcsoport: 1.
Turnu Măgurele 19 pont, 2. Bodzavásári SCM Gloria 16,
3. CS Mioveni 15.
* Az olasz rendőrség letartóztatta a Juventus szurkolótáborának 12 vezetőjét, mivel illegális eszközökkel
próbáltak a rendelkezésre állónál több belépőhöz jutni.
Az ultrák megfenyegették a klubot: rasszista dalokat énekelnek a mérkőzések alatt, amennyiben nem kapnak extrajegyeket. A vádemelésben bűnszervezetben elkövetett
zsarolás, erőszak és pénzmosás szerepel.
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Tulajdonosi társulások figyelmébe

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Több mint tizenhétezer
érvénytelen személyi

Lakóközösségek ügykezelői szakképesítése

Két év múlva a közös felülettel rendelkező
ingatlanok adminisztrátori feladatkörét csak
szakképesítő tanfolyam elvégzését követően
lehet betölteni.

A 2019. évi 21-es számú kormányrendelet értelmében azok a magánszemélyek, akiket közös tulajdonban lévő ingatlanok ügykezelésére a tulajdonosi
társulások létesítésére, megszervezésére és működésére vonatkozó 2007. évi 230-as törvény szerint tanúsítványt (atestat) szereztek, az ügykezelői feladatkört

Középiskolai tanulókat díjaznak

2021. január elsejéig tölthetik be – tájékoztatott
Dumitru Rus, a tulajdonosi társulások szövetségének
Maros megyei elnöke. Ezt követően csak egy szakképesítő tanfolyam elvégzése után lehet betölteni az adminisztrátori feladatkört. A képzés első szériájára
szeptember 18-áig lehet feliratkozni, a tanfolyamok
szeptember 23-án kezdődnek.
Ezt követően azok a magánszemélyek, akik adminisztrátori feladatkört szeretnének betölteni, a
tulajdonosi társulások megszervezését és működését, valamint a közös tulajdonban lévő, közös helyiségekkel
rendelkező
lakásokban
élők
együttélését szabályozó 2018. évi 196-os számú
törvény szerint meg kell szerezzék az említett szakképző engedélyt. Ez alól a kötelezettség alól azok
sem képeznek kivételt, akik tanúsítvánnyal rendelkeznek.
A tulajdonosi társulások támogatása érdekében Marosvásárhelyen szakképesítési központban készítik fel
azokat, akik adminisztrátorként szeretnének tevékenykedni. Az Aurel Filimon (volt Iskola) utca 4.
szám alatti Transilvania szakképesítő központ első
tanfolyama szeptember 23. – december 23. között
zajlik.
A részvételi díj 790 lej (400 lej+390 lej). Szükséges okiratok: a személyazonossági igazolvány másolata, az utolsó tanulmányi oklevél (legalább érettségi
diploma) másolata, a születési igazolvány másolata,
a házasságlevél (amennyiben esedékes) másolata, orvosi igazolás.
Részletes felvilágosítással a marosvásárhelyi Transilvania Szakmai Felkészítő és Üzleti Tanácsadási
Központ 0745-116-996-os telefonszámán szolgálnak,
kapcsolattartó: Ioan Moldovan. (pálosy)

Mákvirág díj 2019

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége pályázatot hirdet Mákvirág díj, azaz A
megye legjobb IX., X., XI. és XII. osztályos
tanulója cím elnyerésére. A pályázatok benyújtási határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázaton azok a romániai magyar közoktatásban tanuló 9–12. osztályos tanulók vehetnek részt,
akik a 2018–2019-es tanévben kiemelkedő tanulmányi eredményeket értek el, tantárgyversenyek, kulturális és sportrendezvények díjazottjai, példás
magatartású tanulók. A tanulók a díjra megyénként
pályázhatnak, és elérhetik a bronz, ezüst, arany és
gyémánt fokozatokat, aszerint, hogy a pályázó egyszeri, kétszeri, háromszori vagy akár négyszeri kitüntetett.
A pályázat elbírálásának döntő szempontjai: minimum 9,20 tanulmányi átlag, 10-es magaviseleti jegy,
hazai és nemzetközi tantárgyversenyeken elért eredmények, országos és megyei, sport-, kulturális és tudományos diákköri rendezvényeken elért eredmények (a
versenyeredményeket az önéletrajzban fel kell tüntetni).
A díjra online lehet pályázni, bővebben a
http://rmpsz.ro/hu/nd/715/palyazati-felhivas-makvirag-dij-2019 oldalon.
A pályázók a regisztráció során hiteles adatokkal
kötelesek kitölteni az adatlapot. Valótlan adatok köz-

lése magával vonja a pályázatból történő kizárást.
A pályázónak a regisztrációt követően a kitöltött
adatlap nyomtatott változatát be kell küldeni a megyei
vagy területi RMPSZ-elnökhöz. Az RMPSZ megyei
és területi elnökeinek elérhetőségei megtalálhatók a
Szövetségünkről menüpont alatt, a Tisztségviselők alpontban. A zárt borítékban beküldött adatlap a pályázatot hivatott hitelesíteni. A pályázatok elbírálását a
megyei RMPSZ-elnökségek végzik, ellenőrizve az
oktatási intézményekben a pályázatban feltüntetett
adatok hitelességet. A pályázati határidő lejárta után
nem fogadnak el pályázatot. A regisztráció során megadott értesítési címen tájékoztatják a pályázót az
RMPSZ Országos Elnökségének a díjak odaítélésére
vonatkozó döntéséről. Ha a pályázat benyújtását követően az igénylő értesítési címe, személyes telefonszáma megváltozik, jelezni kell az rmpsz@rmpsz.ro
címen.
A Mákvirág díj ünnepélyes átadását 2019. október
12-én, szombaton a szovátai Teleki Oktatási Központban tartják, a Mákvirág tehetséggondozó tábor részeként, amelyre minden díjazottat várnak.
Programfelelős:
Köllő
Zsófia,
kollozsofia@rmpsz.ro, tel: 0745-038-712
További információk: Hegyi Anikó, tel.: 0736-222171, mpsz@rmpsz.ro

A diákoknak kötelező bejegyeztetni

Ideiglenes lakcímváltoztatás

A Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal közleményében tájékoztatja azokat a diákokat, akiknek bejelentett lakhelyük más
településen van, és Marosvásárhely valamelyik tanintézményében folytatják tanulmányaikat,
hogy
kötelességük
a
személyazonossági igazolványba bejegyeztetni a lakcímváltozást, amennyiben 15 napnál hosszabb ideig tartózkodnak más címen,
mint ami a személyi okmányukban szerepel.

Az ideiglenes lakcím bejegyzéséhez a kérelmezőnek a következő iratokat kell benyújtania a lakosságnyilvántartó szolgálathoz: típuskérvény (letölthető a
hivatal www.tirgumures.ro honlapjáról), a személyazonossági igazolvány, amelybe bevezetik az ideigle-

nes lakcímet, az a dokumentum, amely igazolja az
ideiglenes lakcímet (eredeti és másolat).
A kiskorúak egyik szülő vagy gyám kíséretében
igényelhetik a lakcímváltoztatás bejegyzését. Azok a
diákok, akik bentlakásban vannak elszállásolva, személyesen vagy a bentlakás adminisztrátora révén kérhetik az ideiglenes lakcímváltoztatás bejegyzését –
tájékoztatott a szolgálat igazgatója, Claudia Trif.
Bővebb felvilágosítással az ügyfélszolgálat marosvásárhelyi székhelyén, a volt Kossuth/Călăraşilor
utca 26–28. szám alatt szolgálnak hétfőn, kedden,
szerdán és pénteken 8.30–16.30 óra között, csütörtökön 8.30-tól 18.30 óráig, a 0265/210-678-as telefonszámon, illetve a hivatal www.tirgumures.ro
honlapján. (szer)

A Maros Megyei Lakosságnyilvántartó Hivatal tájékoztatása
szerint
Maros
megyében 17.483 állampolgár nem rendelkezik személyazonossági igazolványnyal, illetve lejárt az okirat érvényessége. Az érintetteket
figyelmeztetik, hogy igényeljenek új, érvényes személyazonossági okmányt.

A 2005. évi 97-es számú sürgősségi kormányrendelet 12. cikkelye
értelmében a 14. életév betöltésével
egyidejűleg igényelni kell a
személyazonossági igazolványt, érvényességének lejártakor a tulajdonosa köteles újra cseréltetni az
okmányt. A 14. életév betöltésétől
számított 15 napon belül a román
állampolgároknak kötelessége igé-

nyelni a személyazonosságit, ellenkező esetben törvénysértést követnek el, ugyanakkor a novemberi
választásokon nem tudnak szavazni. Az említett sürgősségi kormányrendelet
19.
cikkelye
értelmében az okmányt annak lejárata előtt legtöbb 180 nappal, illetve
legkevesebb 15 nappal lehet kicserélni. Az okmány cseréjének elmulasztása kihágásnak minősül, és 40
lejtől 80 lejig terjedő bírsággal sújtható. A hivatal osztályvezetője, Szécsi Éva kézjegyével ellátott
közleményben felkérik mindazokat,
akiknél időszerű az okmánycsere,
hogy mielőbb jelentkezzenek a lakhelyük szerinti legközelebbi személyi nyilvántartó hivatalban annak
érdekében, hogy érvényes személyazonosságit kapjanak. (Pálosy P.)

A MOL Románia
és A Közösségért Alapítvány pályázata

MOL Gyermekgyógyító
Program

3.203.000 lej értékben támogatott
190 nyertes pályázatot, több mint
11.000 érintett gyermek volt a haszonélvezője. A MOL Gyermekgyógyító Programot A Közösségért
Alapítvány szervezi, az anyagi alapokat pedig a MOL Románia biztosítja. A program tájékoztatója
elérhető a www.kozossegert.ro és a
A MOL Románia és A Közössé- www.molromania.ro honlapokon.
gért Alapítvány meghirdette a MOL Regisztrálni és pályázni a www.koGyermekgyógyító Program 11. ki- zossegert.ro honlapon lehet. (sz.p.)
írását. A különleges igényű gyermekek számára élmény- vagy
művészetterápiás foglalkozásokat
szervező civil szervezetek egy hónapig pályázhatnak. A MOL gyermekgyógyító támogatási alapja
400.000 lej, egy civil szervezet legtöbb 25.000 lej támogatást nyerhet
előfinanszírozás formájában, amelyet 2019. december és 2020. augusztus között megvalósítandó
pályázatra fordíthat. Az online pályázatok beküldési határideje 2019.
október 12. A program előző tíz kiírása során a MOL Románia
A MOL Románia és A Közösségért Alapítvány 11. alkalommal hirdette meg a MOL
Gyermekgyógyító Programot.
A civil szervezetek egy hónapig pályázhatnak, az idéntől
kezdődően a pályázatokat online lehet benyújtani 2019.
október 12-ig.
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Mátyás és az igazságszolgáltatás

Mátyás király számára nagyon
fontos volt, hogy a bírák
legyenek tisztességesek, becsületesek, a jogviták pedig
rendezett keretek között folyjanak – mondta Handó Tünde,
az Országos Bírósági Hivatal
(OBH) elnöke kedden, az I.
Mátyás és az igazságszolgáltatás című könyv bemutatóján,
az Országgyűlés Múzeumában.

A kötetet az OBH a 2018-as Mátyás király emlékév keretében adta
ki, és a szeptember 17–20. közötti
bíróságtörténeti hét alkalmából jelent meg. Handó Tünde elmondta:
tavaly két nagy konferenciát tartottak, és az elhangzott előadásokból
állt össze a kötet, amelyből kibontakozik, mit jelentett Mátyás király
idejében a joguralom. Az OBH elnöke kiemelte: Mátyás király kiemelkedő tette volt, hogy a Decretum
Maiusban, vagyis egy írott kötetben
összefoglalta a hatályos törvényeket,
amely később elvezetett a Werbőczy-féle Tripartitumig, majd a
Corpus Juris Hungariciig (a nem hivatalos törvénytárig), amelynek
utolsó kötetét 1911-ben adták ki.
Érdekes, különleges, bíróként szívet dobogtató, hogy Mátyás törvényeinek
kétharmada
a
bíráskodással, perjoggal foglalkozik, ezeket pedig akár ma is megszövegezhettük volna – jegyezte
meg az OBH elnöke. Hozzátette:
Mátyás király számára fontos volt,
hogy a bíráknak legyen tisztessége,
becsülete, a jogviták pedig rendezett keretek között folyjanak.
Handó Tünde jelezte: egyik kedvenc törvénye Mátyás királytól,
amelyben az uralkodó előírta, hogy
a pert mindenki a saját megyéspüspöke előtt indítsa meg, és innen
vigye fellebbezés útján Rómába.

Kínai „Loch Ness-i szörnyet”
láttak a Jangce folyóban

Egy Loch Ness-i szörnyhöz
hasonló lény hozta izgalomba
a kínai közösségi médiát: a
furcsa, hosszú, fekete élőlényt a Jangce folyóban videózták.

Mátyás király felismerte, hogy a
nemzeti szuverenitás letéteményese
a bíróság, amit az uralkodó megerősíthetett azzal, hogy előírta, elsőként a magyar bíró foglalkozzon az
üggyel – jegyezte meg. Az OBH elnöke kiemelte azt is, hogy Mátyás
király volt az, aki „elindította” a
magyar jogászságot, amikor északitáliai egyetemekre küldte tanulni a
későbbi jogászokat. Rédl Károly, az
Országgyűlési Könyvtár igazgatóhelyettese arról beszélt, a kötetben
nemcsak Mátyás király és az igazságosság témája jelenik meg,
hanem a krónikaírás, Mátyás törvényei, dekrétuma, a dekrétum magánjogi társadalomképe, Mátyás
igazságszolgáltatása a populáris
kultúrában, a levélíró Mátyás, visegrádi palota, valamint a középkori és kora újkori vesztőhelyek
archeológiája. Úgy fogalmazott,
hogy Mátyás uralkodói habitusa búvópatakként húzódik végig a köteten. Szólt arról is, hogy Mátyás
király számára a legfontosabb a bíráskodás perjogi szabályozása volt,

fel akarta számolni a visszaéléseket
és a perek elhúzódását, de odafigyelt a részletekre, például az
ügyvédi visszaélésekre, és előírta,
hogy egy ügyvéd legfeljebb 14
ember ügyét vállalja el. Részben
ezek miatt az intézkedések miatt
Mátyás nevével összefonódott az
igazságosság, okosság, bátorság, leleményesség, ő lett a mértékletes,
erős, bátor, példamutató, emberséges, tréfakedvelő uralkodó –
jegyezte meg. Osztovits András, a
Magyar Igazságügyi Akadémia
igazgatója a kötetet méltatva elmondta, a Decretum Maius új fejezetet
teremtett
a
magyar
jogtörténetben azzal, hogy megteremtette a jogi ügyek kiszámíthatóságát, hiszen a szokásjogot
általános érvényű, írott normák váltották fel, így kiszámíthatóvá vált a
jogi élet, ami a jogbiztonság legfontosabb összetevője. Hozzátette: Mátyás királynak át kellett formálnia
az igazságszolgáltatás rendszerét is.
A kötetet Peres Zsuzsanna és Révész T. Mihály szerkesztette. (MTI)

Megnyílt a látogatók előtt a Strawberry Field
Liverpoolban

Először nyitotta meg kapuit a látogatók előtt
a John Lennon révén legendássá vált Strawberry Field Liverpoolban: az egykori árvaház
helyén immár egy interaktív kiállításnak otthont adó látogatóközpont, közösségi kávézó,
bolt és kertek várják a Beatles rajongóit.

A területen álló eredeti, gótikus épületet 1878-ban
építtette egy hajómágnás, majd 1934-ben az Üdvhadsereg vásárolta meg a wooltoni ingatlant, és gyermekotthonná alakította – írja a The Guardian című brit lap
online kiadása.
Az akkoriban a nagynénjével, Mimivel és annak férjével, George-dzsal élő fiatal Lennon mindössze pár
sarokra lakott az intézménytől, ahová gyakran ellátogatott, hogy fára másszon és bújócskázzon, valamint
nagy kedvence volt az árvaházban évente megrendezett nyári kerti mulatság.
Évekkel később Lennon ezekből az emlékeiből táplálkozva írta meg az 1960-as évek egyik leghíresebb
számát, a Strawberry Fields Forevert.
Hat évvel az 1967-es sláger megjelenése után az
eredeti épületet lebontották és egy kisebb gyermekotthont emeltek a helyén, amely azonban 2005-ben
végleg bezárta kapuit. Ez azonban nem tántorította

el a Beatles rajongóit attól, hogy ellátogassanak a
területre. A liverpooli turisztikai testület szerint tavaly nagyjából 60 ezren keresték fel a „zarándokhelyet”.
Az Üdvhadsereg tulajdonában lévő és általa üzemeltetett új látogatóközpont, kávézó és bolt bevételeiből
a szervezet Steps to Work elnevezésű programját támogatják, amely a tanulási nehézségekkel küzdő fiatalok munkába állását segíti.
Az Üdvhadsereg történetét is bemutató interaktív kiállításon a látogatók megismerhetik Lennon gyermekkorát és a Strawberry Fields Forever megszületésének
körülményeit archív felvételek, valamint Paul McCartneyval, George Martinnal és Lennon fiatalabb féltestvérével, a projekt tiszteletbeli elnökének kinevezett
Julia Bairddel készített interjúk révén.
A terület megnyitásával a hajdani gyermekotthon
eredeti, piros színű kovácsoltvas kapuja is előkerült a
raktárból, ahol azóta őrizték, hogy 2000-ben valaki ellopta, ám amikor rájött, hogy mekkora eszmei értékkel
bír a kapu, egy ócskavas-kereskedőnél hagyta, aki
visszavitte az intézménybe. A kapu a kert egy csendes
zugában kapott helyet, míg replikája a korábbi bejáratnál maradt. (MTI)
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A pénteken a netre került szemcsés, rossz minőségű képeken úgy
tűnik, mintha egy vízi élőlény farka
jelenne meg a Jangce folyóban. A
felvételt, amely a kínai Sina Weibo
mikroblogon került nyilvánosságra,
a hét végén már sok millióan látták,
és azóta is szakadatlanul folyik a találgatás.
Szakértők is megszólaltak a kérdésben, bár sokan úgy vélik, a jelenségnek valószínűleg valamilyen
egyszerű magyarázata van – olvasható a BBC News honlapján.
A felvétel Hopej tartomány nyugati részén fekvő Jicsangnál kéa
Három-szurdok-gát
szült,
közelében. A videón feltűnő lény
olyan, mintha egy óriási angolna
vagy kígyó úszna a folyó felszíne
alatt.
Vang Csun-fang professzor, a
Huacsung Mezőgazdasági Egyetem
munkatársa kizárta, hogy valamilyen új fajról lenne szó, szerinte a
képeken „egyszerű vízi kígyót”
látni. Egyes vélemények szerint az
olyan külső tényezők, mint a szenynyezés közrejátszhat abban, hogy a
tengeri kígyók extrém nagyra nőjenek meg.
A kérdésben megszólalók között
azonban akadnak szkeptikusok,
akik szerint nem is biztos, hogy

egyáltalán élőlény látszik a képeken. A népszerű The Paper hírportálon egy másik felvétel látható,
amelyen egy hosszú, fekete valami
mozog a vízben, ami kevésbé tűnik
élőnek.
A megkérdezett biológus, Ting
Li véleménye szerint nem hal vagy
kígyó látszik a képeken, inkább egy
„vízben lebegő tárgy”.
Közben egy újabb fotó is feltűnt
a neten, amely egy parti kövekre kivetődött hosszú fekete dologról készült, ami további találgatásokra
adott okot.
Egyesek úgy vélik, a helyi önkormányzat áll a rejtély mögött,
amely ilyen fogással akarja a turistákat a környékre vonzani.
Mások a felvételek minőségén
mulatnak, hiszen a képek nem tükrözik a Kínában már elérhető, kitűnő
felvételeket
készítő
okostelefonok tudását. „A szörnyek
mindig csak akkor tűnnek fel, amikor kevés a pixel” – viccelődött egy
hozzászóló.
A 6300 kilométer hosszú Jangce
Ázsia leghosszabb, a világ harmadik leghosszabb folyója. A környezetszennyezés az utóbbi években
komolyan érintette a vizét, és ezt
élővilága is megsínylette.
A legnagyobb élőlény, amely a
Jangce folyóban él jelenleg, a kínai
óriásszalamandra, amely az 1,8
méter hosszúságot is elérheti. Ez a
faj is súlyosan veszélyeztetett,
főleg a környezetszennyezés miatt.
(MTI)

Négyszer egyfolytában úszta
át a La Manche-csatornát

Elsőként úszta át négyszer
egyfolytában a La Manchecsatornát Sarah Thomas, aki
kedden ért partot Doverben –
tudósított a BBC hírportálja.

A 37 éves amerikai ráktúlélő vasárnap kora reggel indult a kihívás
teljesítésére, több mint 54 óra alatt
tette meg az utat. Az ultramaratoni
nyílt vízi úszó – aki egy éve esett át
az utolsó mellrák elleni kezelésén –
„minden ráktúlélőért” teljesítette a
kihívást.
Nagyjából 129 kilométeresre tervezte az utat, de az erős áramlatok
miatt majdnem 210 kilométert kellett úsznia. „El se hiszem, hogy
megcsináltam. Elég kimerült vagyok, egy napig csak aludni szeretnék” – mondta el a szurkolóktól
zsúfolt partra érve a BBC-nek.
A coloradói Sarah Thomas elmondta, hogy az úszásban a legnagyobb nehézséget a sós víz okozta,
szája és torka is sajgott tőle. „Minden egyes hossznak megvolt a
maga nehézsége. Amikor Franciaországból utoljára úsztam vissza-

felé, az rendkívül kemény volt. Úgy
éreztem, örökké tart, és az áramlás
is ellenem dolgozott” – magyarázta.
Csak négy úszó tette meg a távot
megszakítás nélkül háromszor,
négyszer eddig senki sem.
Sarah Thomas édesanyja többször elkísérte a lányát a hosszú
úszásokra. „Ez volt a legnehezebb.
Sok gondja volt a gyomrával. Az
első nap végén kicsit aggódtunk,
mert semmi nem akart megmaradni
benne” – mondta Becky Baxter.
Thomas végig elektrolitekkel kevert fehérjeitalt fogyasztott, és
időnként koffeint, hogy ébren maradjon. A táplálásáról és az ébren
tartásáról a segítői gondoskodtak.
Doveri partra érését és bekerülését a rekordok könyvébe pezsgővel
és csokoládéval ünnepelte.
Az extrém sportoló 2007-ben
kezdte a nyílt vízi úszást, a csatornát 2012-ben szelte át először,
majd 2016-ban újra. Segítői szerint az úszást használta arra, hogy
megküzdjön a kezelésekkel.
(MTI)

10 NÉPÚJSÁG __________________________________________________________ HIRDETÉS ___________________________________ 2019. szeptember 18., szerda
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓ

I.

tömbházlakás

alkudható

osztályú,

áron.

(10/4425)

III.

emeleti

Marosvásárhelyen,

Tel.

0775-347-893.

EGYETEMISTA albérlőt keresek a

November 7. negyedben, közel az

orvosi és gyógyszerészeti egyetem-

hez. Tel. 0771-424-636. (10/4329-I)

ELADÓK 1,5-2 kg közötti vegyes

hasznú csirkék, 8 lej/kg. Érdeklődni 8-

16 óra között a 0265/331-016 és

0730-713-205-ös

(64023-I)

telefonszámon.

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba és Havadtőre. Bővebb információ a 0265/224300-as telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro weboldalon
a Cariere címszónál. (sz.-I)
EGY IDŐS HÁZASPÁR mellé (75, 86

VÁLLALUNK tetőjavítást új cseréppel

bízható ápolót a balatoni házukba,

tést,

évesek) keresünk hosszú távra meg-

bentlakással, havi váltásban kellene
a segítségükre lenni. Mindketten de-

menciában szenvednek, és a min-

dennapi teendők ellátásában kellene

(4/4419-I)

IDŐS, BETEG NŐ gondozását vállalom.
Tel.

0756-610-200,

anyag redőnyöket, szalagfüggönyöharmonikaajtókat.

A

STANDARD

0759-668-333.

UNIVERSAL

CONSTRUCT KFT. 10% kedvez-

Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

214-586. (14/4255)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből
és lemezből, famunkát stb. Nyugdíja-

soknak 15% kedvezmény. Tel. 0745-

680-818, Csaba. (15/4354-I)

A NONIS CONSTRUCT KFT. tetőfe-

lépcsőházfestést garanciával. Tel. 0746552-473. (3/4395)

Fájó szívvel és soha el nem múló

A Moldovei utca 12. szám alatti lakótársulás nevében
Szilágyi Domokos. (5/4420-I)

ELHALÁLOZÁS

Te, aki annyi szeretetet adtál,

szeretettel emlékezünk szeptem-

„Csak Istennél csendesül el lel-

künk, BERECZKY ATTILA már 3

csak ő az én kősziklám és szaba-

ber 18-án, hogy a drága gyerme-

éve hogy itthagyott bennünket,
és 44 évesen a Jóisten magához

szólította.

kem, tőle kapok reménységet,
dítóm, erős váram.”

Fájó szívvel, de Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy a

gyermekünk, és csendes, békés

ismerős, a marosugrai születésű

kicserélését. Az ügyfél anyagával is

dolgozunk.

(4/4274-I)

VÁLLALUNK:

Tel.

0736-045-781.

tetőjavítást,

csatorna-

javítást, bármilyen szigetelést, festést,

dunk. Őrködjél felettünk, drága jó
nyugodalmat kívánunk. Kérjük
azokat, akik szerették és ismer-

ték, gondoljanak rá kegyelettel.

Bánatos szívű édesanyja és
édesapja. (11/4403-I)

Az idő múlik, de feledni nem

816-052. (5/4275)

led.

polisztirollal, bármilyen kisebb javíTel.

(4/4376-I)

0744-227-906,

Misi.

ÉPÍTKEZÉSBEN jártas szakembereket

lehet, csak megtanulni élni nélkü-

Szomorúan emlékezünk szep-

tember 18-án a drága jó férjre,

édesapára, apósra és nagytatára,
RÁDULY JÁNOSRA halálának

nyolcadik évfordulóján. Adjon az

Isten békés nyugodalmat. Szeret-

tei. (2/4412)

alkalmazok. Tel. 0758-954-729. (5/4397)

A Népújság hirdetési
irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.

SZAKÁCS SÁNDOR
volt alkalmazottja

2019. szeptember 16-án 20 óra-

kor visszaadta lelkét Teremtőjé-

Szomorú

szívvel

emlékezünk

IKLANDI ALBERTRE halálának 4.

évfordulóján. Emlékét őrzik szerettei.

(8/4423-I)

Ahogy

Nyugodjál

békében!

a

napok

rövidülnek,

rám.

Ahogy az éjjelek lehűlnek,

mind gyakrabban jut eszembe
édesanyám.

Mit oly sokszor elhalasztottam,

elmondanám, mert úgy érzem,
hogy vár.

Jóvátenném, mit mulasztottam,

de nem lehet, mert ő már messze

jár.

Fájó szívvel emlékezünk szep-

tember 18-án a nyomáti NAGY S.

IDÁRA halálának 21. évforduló-

ján. Emlékét őrzi fájó szívvel

leánya

A virrasztás a Dózsa György

utcai Alkony Kft.-nél lesz szep-

tember 18-án, szerdán 17-19 óra
Istennek

köszönjük,

miénk volt,

hogy

a

és az is marad, mert aki szeretet-

tel szívünkben tovább él,

és

családja

tagjai.

Te, aki sosem kértél, csak adtál,

Örökre itthagytál.

Könnyes szemmel, megrendül-

ten, de Isten akaratát elfogadva

tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa,

gyermek,

nagyapa,

testvér, após, sógor, közeli és tá-

voli rokon, jó barát, szomszéd,

apatárs,

SZABÓ MIKLÓS

az IRA volt vízszerelője,

életének 63. évében hirtelen el-

hunyt. Temetése szeptember 19-

én, csütörtökön 15 órakor lesz,

református szertartás szerint, a

koronkai ravatalozóból. Isten

adjon neked csendes pihenést!

Búcsúzik tőle a gyászoló család.

(1/4434-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel veszünk végső
búcsút SZAKÁCS SANYI bácsitól. Őszinte részvétünket

nem hal meg, csak távol van.

és együttérzésünket fejezzük

Búcsúznak tőle: felesége, Joli,

léke szívünkben örökké élni

feleségének fiai családjukkal.

Székely Joli és a Pethő csa-

Nyugalma legyen csendes!

lánya, Rózsika, unokája, Tamara,

(2/4435-I)

Szomorú szívvel és mély fájda-

ki a gyászoló családnak. Em-

fog.

Nyugodjon

békében!

lád. (11/4426-I)

A Sapientia EMTE Marosvá-

lommal tudatjuk, hogy a drága jó

sárhelyi Karának munkakö-

születésű

fejezi ki Kovács Katalin kollé-

édesapa, nagytata, após, a göcsi

úgy érzem, mintha köd borulna

(3/4437)

sárhelyi református temetőben.

között.

Te, aki mindig mellettünk álltál,

valamint a Pitco Kft. hegesztője

a volt bútorgyár és a CFR

19-én 13 órakor lesz a marosvá-

TETŐJAVÍTÁS 25% őszi kedvez-

ménnyel nyugdíjasoknak. Tel. 0747-

apa, rokon, szomszéd, barát és

nek. Temetése 2019. szeptember

vakolást stb. Tel. 0724-609-419. (8/3957)

tást.

mázolást,

MEGEMLÉKEZÉS

Köszönjük, Aurel, hogy voltál, köszönjük, hogy életed

utolsó percéig megmaradtál igaz embernek és hűséges barátnak, lakótársnak. Isten nyugtasson csendben, békességben. Bánatos szívű hozzátartozóinak őszinte
együttérzésünket fejezzük ki és vigasztalódást kívánunk.

nes szigetelést, a tetőszerkezet teljes

647-479. (1/4318-I)

szobafestést,

15%

0720-072-872.

tisztelve és megbecsülve egymást, hogy szebb, nyugodtabb és boldogabb legyen életünk.

szeretett, drága jó férj, apa, nagy-

VÁLLALUNK tetőfedést, szigetelést

VÁLLALOK

Tel.

lene élnünk nekünk itt, románoknak és magyaroknak, akik
évszázadok óta együtt élünk, együtt esszük Erdély szent
földjének kenyerét: békében, szeretetben, kölcsönösen

Csak az idő múlik, feledni nem tu-

dést, tetőjavítást, cserépforgatást és

más munkálatokat vállal. Tel. 0746-

kedvezmény.
(16/4409)

járólaplerakást,

Nyugdíjasoknak

Szeptember 16-án eltemettünk egy igaz embert,
MOLDOVÁN AURELT, aki 40 éven át lakótársulásunk elnöke, majd pénzügyi ellenőre volt. Munkáját nagy hozzáértéssel, szeretettel és odaadással végezte. Munkájával és
magatartásával példát mutatott arra, hogy hogyan kell/kel-

kát, homlokzati munkát, festést,
polisztirénnel való bevonást, bitume-

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

kerítéskészítést,

szigetelést.

(sz.-I)

ménnyel vállal tetőjavítást, ácsmun-

MINDENFÉLE

vagy régi cseréppel, lemezzel, fes-

nekik segíteni. Tel. 0751-058-165.

(4/4323)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0744-101-614.

ket,

TRÉNER/KÉPZŐ
(FORMATOR)
akkreditált
képzés
indul
Marosvásárhelyen. Ajánljuk mindazoknak, akik egyetemi
végzettséggel rendelkeznek és a felnőttképzés területén
tevékenykednek vagy szeretnének tevékenykedni. Jelentkezni
lehet szeptember 27-ig hétköznaponként a 0732-830-147-es
telefonszámon vagy az erika.nyulas@caritas-ab.ro e-mail-címen.
(sz.-I)

RÁDULY GYULA

életének 76. évében 2019. szeptember 16-án csendesen megpi-

hent. Temetése folyó hó 19-én,

csütörtökön 12 órakor lesz a

göcsi temetőben. Nyugodjál bé-

kében, édesapám!
Búcsúzik

lánya,

Katica,

Gyuszi, veje, Misi. (12/4427-I)

fia,

Megtört szívvel búcsúzom drága,
egyetlen tatuskámtól, a göcsi
születésű

RÁDULY GYULÁTÓL.

Nyugodjál békében, TATUS!

Unokája, Katica, dédunokája,

Kristóf,

(12/4427-I)

unokaveje,

Szabi.

zössége

őszinte

részvétét

ganőnek ÉDESAPJA elvesz-

tése miatt érzett fájdalmában.
A Sapientia EMTE munkakö-

zössége. (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton is köszönjük a roko-

noknak, barátoknak, tanítvá-

nyoknak, ismerősöknek, hogy
elhunyt szerettünk, MAJOR

GIZELLA képzőművész, ny.

tanárnő temetésén részt vettek, szép emlékekkel, virágokkal

búcsúztunk

el

Tőle.

Az örök világosság fényes-

kedjék

Neki!

Ámen.

A gyászoló család. (15/7731-I)
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A pénzügyi törvények újdonságairól tájékoztatják
az adófizetőket

2019. szeptember 19-ére, csütörtökre a Maros Megyei Pénzügyi Hivatal találkozót
szervez az adófizetők számára, amikor is felvilágosítást és útmutatást nyújt az
alábbi témákban:
– a Saját Virtuális Tér (SPV) és az ANAF elektronikus szolgáltatásai
– a pénzügyi törvények újdonságai
– a 2019 szeptemberében benyújtandó kötelező nyilatkozatok és kifizetések
– egyes pénzügyi kedvezmények a 6/2019-es számú kormányrendelet értelmében
Az adófizetőkkel a találkozóra csütörtökön 14 órától kerül sor a Maros Megyei
Pénzügyi Hivatal Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám alatti
székhelyének gyűléstermében.
Az érdekeltek részt vehetnek bejelentetlenül vagy feliratkozhatnak a www.anaf.ro
honlapján: Formularul de contact – Asistenţă în domeniul fiscal – Întâlniri cu
contribuabilii menüpont.
Annak érdekében, hogy az adófizetőket rendszeresen tájékoztassák a
törvénymódosításokról és az újdonságokról, a Maros Megyei Pénzügyi Hivatal
különböző témákban tájékoztató jellegű találkozókat szervez.
A tájékoztatók időpontjára, helyszínére és a megvitatott témára vonatkozóan az
ANAF CallCenter szolgáltatása révén szerezhetnek információt az adófizetők.
Telefonszám: 0314-039-160. A találkozókra vonatkozó tájékoztató a következő
linken is megtalálható:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/intiniri.htm
A Maros Megyei Pénzügyi Hivatal

A Marosvásárhelyi Repülőtér

október 7-én 10 órára közbeszerzést ír ki terepjelzések
(világítótestek) vásárlására.
Bővebb felvilágosítás a
https://www.aeroportultransilvania.ro/category/licitatii weboldalon
vagy a 0749-014-465-ös és a 0265-328-888-as telefonszámon.

Az Imatex Rt.

a következő szakmákba alkalmaz sürgősen tapasztalattal
rendelkező személyeket:
– MARÓS OPERÁTOROKAT számvezérlésű (CNC-) marógépekre;
– ESZTERGÁLYOS OPERÁTOROKAT számvezérlésű (CNC-)
gépekre;
Versenyképes bérezést ajánlunk.
Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük leadni: Marosszentanna
(Sântana de Mureş), Morii utca 49J szám (ami a marosvásárhelyi
Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy e-mailben:
resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265-269-302.
Bővebb felvilágosítás a 0265-260-805-ös telefonszámon.

Az Imatex Rt.

a következő szakmákba alkalmaz tapasztalattal rendelkező
személyeket (nyugdíjasokat is):
– UNIVERZÁLIS MARÓSOKAT;
– ESZTERGÁLYOST;
– MARÓST BOHRwERKRE;
– LAKATOSOKAT;
– MIG/MAG HEGESZTőKET;
– IPARI fESTőKET;
– BÁDOGOST;
– TAKARÍTÓNőT (részmunkaidővel);
Versenyképes bérezést ajánlunk.
Az önéletrajzokat a cég székhelyére kérjük benyújtani: Marosszentanna (Sântana de Mureş), Morii utca 49J szám (ami a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy
e-mailben: resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265-269302.
Bővebb felvilágosítás a 0265-260-805-ös telefonszámon.
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel,
a
legnagyobb
gyógyító
erővel,
a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a
kötéseket és az átkot, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást.
100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá fordulók
problémáját.
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról köszöni Klara
asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi
távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét
sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika Régenből
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult
a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről
hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből
köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a
vállalkozása; Mariana és András hálásak, mert gyermekük született; Márton
Ákosfalváról az alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;
Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult
az epilepsziából és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

Álláshirdetés
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A Szovátai Polgármesteri Hivatal – adószám: 4436895 – a 286/2011-es számú, módosított és utólagosan kiegészített kormányhatározat alkalmazási keretszabályzatának 7. cikkelye első bekezdésében
a meghatározott, valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett szerződéses állás esetében előírt általános feltételeket teljesítő jelentkezőknek versenyvizsgát hirdet megüresedett szerződéses állások
betöltésére, a polgármester szakapparátusa keretében:
• egy I. besorolású adminisztrátori állás a temetőgondnokságra
• egy I. besorolású, szakképzetlen munkási állás 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.
A beiratkozási iratcsomónak a következőket kell tartalmaznia:
a) beiratkozási kérvény, az intézmény vezetőjének címezve;
b) a személyazonossági igazolvány másolata;
c) a tanulmányokat, esetleg a szakképesítést, továbbképzést 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 születési bizonyítvány és a házasságlevél (ha van) másolata
h) katonakönyv (ha van) másolata
j) önéletrajz
A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek meg kell felelniük a 2011. évi 286-os kormányhatározat 3. cikkelyében előírtaknak.
Részvételi feltételek:
• az adminisztrátori állásra:
– legalább 15 év szakmai gyakorlat (régiség)
– középfokú végzettség érettségi diplomával
• a munkásnak:
– nem szükséges tapasztalat
– általános iskolai végzettség
A versenyvizsga három szakaszból áll: dossziéválogatás (legtöbb két nappal az iratkozás lejárta
után); írásbeli vizsga (a polgármesteri hivatal székhelyén, a fő út 155. szám alatt, október 10-én 11
órakor); állásinterjú (október 11-én 10 órakor, a hivatalban).
Az eredményt a versenyvizsga után három nappal kifüggesztik a hivatal hirdetőtábláján.
A könyvészet jegyzékét a polgármesteri hivatalban függesztik ki.
Bővebb felvilágosítás a 0265-570-218-as telefonszámon, 127-es mellékállomás.
fülöp László Zsolt polgármester

A pénzügyminisztérium szeptemberben is folytatja a kincstárjegyek
kibocsátását a lakosság számára

A Közpénzügyi Minisztérium szeptember 16-ától újabb kincstárjegyeket bocsát ki a lakosság számára, 1, 2 és 3 éves lejárattal,
évi 3,5, 4, 4,5%-os kamattal. Az ezekből származó jövedelem adómentes.
A kincstárjegyeket az Állami Kincstár kirendeltségeinél, valamint a Román Posta Rt. postahivatalaiban lehet megvásárolni:
– 2019. szeptember 16–30. között az Állami Kincstár kirendeltségeinél;
– 2019. szeptember 16–27. között a Román Posta városi postahivatalaiban, szeptember 16–26. között pedig a vidéki
postahivataloknál.
– Minden polgárnak megadjuk a lehetőséget, hogy részt vegyen az ország gazdasági felemelkedésében, minimális kockázattal,
maximális nyereséggel. A kincstárjegyek kibocsátásával a pénzügyminisztérium megadja a lehetőséget, hogy bárki aktívan
részt vegyen a gazdaság fenntartásában és részesülhessen a haszonból, az osztalék által. Megígértük ezt az embereknek, és
én köszönöm mindenkinek, aki bizalommal volt irántunk; garantálom, hogy ez a legjobb választás – nyilatkozta Eugen
Teodorovici pénzügyminiszter.
A kincstárjegyeket azok a természetes személyek vásárolhatják meg, akik a jegyzés időpontjában betöltötték a 18. életévüket. A
befektetendő összeg bármekkora lehet, nincs határ megszabva.
A jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a jegyzett összeg semmisnek nyilvánítását egy erre vonatkozó kérvény
benyújtásával.
A kincstárjegy dematerializált értékpapír, egy darab nominális értéke 1 lej, a kamatot a tájékoztató anyagban előírt időpontokban
fizetik ki.
A kincstárjegy átruházható és idő előtt is kiváltható.
A kincstárjegy tulajdonosának elhunyta esetén a tulajdonjog az örökösöket illeti meg, akik igazolják örökösi minőségüket.
A lakosságnak szóló kincstárjegyeket az egész 2019. év folyamán kibocsátják. A jegyzés minden hónapban három hétig tart. A
lejárat utáni visszaváltás határideje az érdeklődés függvényében változhat.
A jegyzés útmutatóját, illetve az esetleges módosításokat a http://www.mfinante.ro, a www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, a
https://www.comunicatii.gov.ro, a https://www.posta-romana.ro honlapokon teszik közzé.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KÖNYVELőT alkalmazunk 8 órás munkaprogrammal. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0723244-200. (sz.-I)

SZAKMAI GYAKORLATI TRÉNERT KERESÜNK! Feladatkör: németországi szállodai munkára jelentkező személyek gyakorlati betanítása. Tapasztalat: nem szükséges, teljes körű oktatást biztosítunk. Elvárás: magyar és román nyelv ismerete. Előny: német nyelv ismerete. Helyszín: Marosvásárhely, időszakosan
Németország. Jelentkezz önéletrajzoddal a ro@clearservice.eu e-mail-címen. (64033-I)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT fORGALMAZÓ KfT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és
SOFŐRT. Hatékonyság, teljesítmény függvényében versenyképes, stabil jövedelem biztosítása. Tel. 0734123-877. (21546-I)
LEMEZMEGMUNKÁLÓ MŰHELYBE SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmazunk. Érdeklődni a 0728-328881-es telefonszámon 9-17 óra között. Az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várjuk.
(64039-I)

A NORAND KfT. sürgősen alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel rendelkező MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (64025-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21609)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz RAKTÁROST és TAKARÍTÓSZEMÉLYZETET 8 órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738. (21609)
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Olvasójáték a marosvásárhelyi
könyvvásáron

Grecsó Krisztián, Igaz Dóra, Keresztesi József és
wéber Anikó legújabb köteteivel hirdeti meg idei olvasójátékát a 25. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár. A hatodik alkalommal megszervezett Olvasd el,
és játssz velünk! olvasás-népszerűsítő játékra idén négy
kategóriában jelentkezhetnek a diákok. A negyedikeseknek Keresztesi József Csücsök, avagy a nagy pudinghajsza című verses meseregényét, az ötödikeseknek és hatodikosoknak
Igaz Dóra Egy fiú a csapatból című kötetét kell elolvasniuk, a hetedikes
és nyolcadikos korosztály Wéber Anikó idén megjelent kötetével, a
Zuhanórepüléssel kell megbirkózzon, a középiskolások pedig Grecsó
Krisztián legújabb könyvével, a Verával nézhetnek szembe.

A vásár gyermek- és ifjúsági programjainak keretében sorra kerülő
játék a szervezők szerint kitűnő lehetőséget biztosít arra, hogy a gyerekek
igényes kortárs irodalmi alkotásokkal ismerkedjenek meg, és felkeltse az
olvasókedvet azok körében is, akik csak barátkoznak a nyomtatott betűkkel. Az Olvasd el, és játssz velünk! nagy népszerűségnek örvend a fiatalok
körében, a játék évek óta több száz kis- és nagy diákot mozgat meg az ország több megyéjében.
A versenyre szeptember 20-ig kell jelentkezniük a háromfős csapatoknak, amelyek előválogatón vesznek majd részt. A döntőbe jutó csapatok
névsorát november 7-én teszik közzé. A döntősök a 25. Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásáron találkoznak egy újabb játékra. A kategóriánként első 15 jelentkező csapat az olvasásra kijelölt könyvet ajándékba
kapja.
A verseny felhívó szövege elérhető: https://www.facebook.com/konyvvasar/
Jelentkezés és további információ kategóriánként:
csucsok@vasarhely.ro
egyfiuacsapatbol@vasarhely.ro
zuhanorepules@vasarhely.ro
vera@vasarhely.ro

Karácsonyi vásárok és városlátogatások
Autóbusszal:
– Bécs – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29., december 6., 13.)
– Prága – Pozsony – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29., december 6., 13.)
– Krakkó – Auschwitz – Zakopane: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29.)
– Salzburg – Bécs – Pozsony – Budapest: 215 euró / 4 nap
(2019. december 5.)
Indulás Marosvásárhelyről + 25 euró / fő

