
A Pro Economica Alapítvány egy újabb fejezethez érkezett,
megkezdték a székelyföldi program keretében jóváhagyott
támogatási szerződések aláírását, amely december 10-én a
sárpataki zárórendezvénnyel ér véget. Az alapítvány maros-
vásárhelyi székházában Kozma Mónika ügyvezető igazgatóval
beszélgettünk, aki a projektjeik lebonyolításának részleteit
ismertette. 

Hetvenmillió euró nagyberuházásokra 
– Gyakorlatilag beért annak a gyümölcse, amit tavaly év végén körül-

belül ebben az időszakban ígértünk. Akkor azt mondtuk, hogy a 2019-es
esztendő a Székelyföldről fog szólni, s ez így is történt. Az év elején volt
a mezőgazdasági nagyberuházásokat támogató felhívásunk, aminek ke-
retében összesen 66 nyertes pályázatunk van, ami azt jelenti, hogy a tá-
mogatások értéke mintegy 23 milliárd forint, azaz 70 millió euró. 

Az első számla
Közzétették tegnap a küszöbön álló költségvetés-kiigazítás adatait.

Ebből már elsőre látszik, hogy a leköszönt kormány amolyan minden
mindegy alapon futott neki az idei esztendőnek, mintha eleve arra
készült volna, hogy nem neki kell majd elszámolni a hiánnyal. A na-
gyobb gond nem is ezzel van, a politikai számlát majd rendezik azok,
akiknek ez a dolguk, de a következmények már az adófizetőknek is
fájhatnak.

Kezdve azzal, hogy ha 4,3 százalékos költségvetési hiánnyal zárul
az esztendő, akkor az az érvényes nemzetközi szabályok értelmében
tetemes büntetést is jelenthet az országnak, amit adott esetben nem
a kormányosok fizetnek meg. Ha tényleg kiróják, mert egy ilyen el-
járás indítása is politikai döntést feltételez, megeshet, hogy a nép-
párti irányítású brüsszeli gépezet eltekint a bírságtól, mert volt már
példa rá az utóbbi évtizedben, hogy nem indítottak túlzottdeficit-el-
járást a 3 százalékos hiányhatárt átlépő tagállamokkal szemben, ha
azok meg tudták indokolni, hogy miért nagyobb az államháztartási
hiányuk a maastrichti egyezményben lefektetett határértéknél.

De nem is ez a bírság lenne a nagyobbik gond. Az adatokból az
látszik, hogy az oktatási, a szállítási és a mezőgazdasági tárcák mil-
liárdos nagyságrendű alapokat veszítenek, hogy a szociális juttatá-
sokra és a helyi fejlesztési projektek törlesztetlen számláira jusson
pénz. Nyilván, mindenki megérdemli a tisztességes megélhetést 
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Befejezték a régeni
bölcsőde épületé-
nek felújítását
Újra benépesülhet a szászrégeni re-
formátus egyházközség egykori isko-
lájának épülete, ugyanis a magyar
kormány támogatásának köszönhe-
tően sikerült felújítani, bölcsődét és
óvodát fognak működtetni benne. 
____________4.
Maros megyeiek 
a Startupok 
Éjszakáján 
Budapesten csütörtökön rendezik meg
a Startupok Éjszakáját, melyen négy
Maros megyei kezdő, de termékeivel
már piacon levő vállalkozás mutatko-
zik be. 
____________6.
Adorján Anna 
a szovátai sízés 
reménysége
A12 esztendős szovátai Adorján Anna
mindössze hároméves volt, amikor
szülei sílécet szereltek fel a lábára, de
versenyszerűen csak három éve sízik
a Bogdan Ski Racing Team verseny-
zőjeként.
____________7.

A mezőségi gazdák már korábban kaptak támogatásokat Fotó: Pro Economica

130 millió euró a székelyföldi gazdaságélénkítő programra 

Közel ötezer szerződés



Szászrégenben a Herbus utcában
hozzáfogtak a szociális lakásokat tar-
talmazó tömbház építéséhez. A több
mint két éve tartó tervezési, jóváha-
gyási folyamatot követően végre ki-
vonulhattak a
munkagépek. Az építke-
zési engedélyt 2018 szep-
temberében kapta meg a
kivitelező. Az Országos
Beruházási Alap (CNI)
által támogatott létesít-
mény 10,5 millió lejbe
kerül. A polgármesteri hi-
vatalnak a területet kellett
a CNI rendelkezésére bo-
csátania, és az épületig ve-
zetni az épületgépészeti
vezetékeket (gáz-, víz-,
villany stb.). Az építkezés
elkezdése előtt volt még
egy nagy munkálat. A terü-
let alatt haladt az ivóvízhá-
lózat fő nyomóvezetéke,
azt el kellett költöztetni. A
tervek szerint az uniós sza-
bályoknak – több mint 50
négyzetméteres – megfe-
lelő, 55 garzon típusú és
kétszobás lakrészt alakíta-
nak ki. Az idén az épület

alapját öntik meg, jövőben húzzák fel
a falakat. A szászrégeni Probicons
Kft.-nek a munkát – a szerződés sze-
rint – 2021. június 17-ig kell befejez-
nie, így a kérelmezők valószínűleg

2021 nyarán juthatnak lakáshoz.
Nagy igény van a szociális lakásokra,
ugyanis jelenleg mintegy 150-en sze-
repelnek a listán, eddig csupán egy-
két kérést tudtak teljesíteni. (v.gy.)

Őszi nagytakarítás Marosvásárhelyen
Az általános őszi nagytakarítás utcabeosztása november
29-ig: november 27.: Jeddi, Ferdinánd király, Szent István,
Szent János, Merészség, Termékenység, Jövő, Haladás,
Munka utcák; november 28.: Ágacska, Rügy, Negoj, Erdő-
alja, Testvériség, Harmónia, Barátság, Dicsőség, Tulipán
utcák; november 29.: Hidegvölgy, Segesvári, Belvedere,
Kishegyszőlő, Hidoş Adrian, Unomájszőlő, Bodonhegy-
szőlő, Lugas utcák. Kivételes esetekben a munkarend vál-
tozhat. A kijelölt időpont után kihelyezett szemetet csak a
köztisztasági vállalathoz (Salubriserv Rt.) benyújtott elő-
zetes megrendelés alapján viszik el, az érintetteket pedig
megbírságolják.

Philothea-évforduló
A marosvásárhelyi Philothea Klub idén ünnepli fennállásá-
nak 25. évfordulóját. A jubileum alkalmából hálaadó ren-
dezvényt tartanak november 29-én, pénteken 17 órától a
Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent Mihály termében.
Az ünnepség áhítattal kezdődik, igét hirdet Lőrincz János
református lelkipásztor. Ezt követően köszöntőbeszédek
hangzanak el, majd 18 órától Értékközvetítés és nevelés
az iskolában címmel a Philothea Klub iskolai programjairól,
illetve azok hatásairól zajlik kerekasztal-beszélgetés. 19
órától az elmúlt 25 év rövid bemutatására, az önkéntesek
élménybeszámolóira kerül sor.

Czirjék Lajos tárlata
A Dersi János kiállítóteremben (Bolyai tér 13. szám) 
december 1-jén, vasárnap déli 12 órakor nyílik meg Czirjék
Lajos festészeti kiállítása. A december 31-ig nyitva tartó
tárlaton az utóbbi két évben készült munkákból látható vá-
logatás. A kiállítást méltatja Molnár D. Dénes képzőmű-
vész. Közreműködik Domahidi Sára, a Művészeti Líceum
diákja.

KZST-összejövetel
A Kemény Zsigmond Társaság december 3-án, kedden 18
órakor tartja következő összejövetelét a Bernády Házban.
Az est meghívottja Veress Zsombor segesvári világjáró
gyógyszerész, előadásának címe: Nepál – élmények és
gondolatok a világ legmagasabb hegye, a Himalája árnyé-
kában.

Bemutató a Bekecs 
Néptáncszínháznál

November 30-án, szombaton 19 órakor premierrel lép kö-
zönség elé a nyárádszeredai Bekecs Néptáncszínház. A
helyi kultúrházban sorra kerülő bemutató előadás címe:
Fehér foltok. Az együttes új produkcióját Farkas Tamás és
Farkas Ágnes rendezte.

Kirándulás a Szent Miklós Napok 
alkalmából

Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez december
7-én Borzontra és Gyergyószentmiklósra, a Szent Miklós
Napokra szervezett ünnepségekre. Érdeklődni és felirat-
kozni Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 9. szám
alatti székhelyen (I. emelet) lehet (tel: 0744-928-299), na-
ponta 9-11 óra között.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond 

Ma VIRGIL, 
holnap STEFÁNIA napja.
STEFÁNIA: az István férfi-
név női párja, a latin eredeti
jelentése: virágkoszorú. 
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7 óra 40 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 40 perckor. 
Az év 331. napja, 
hátravan 34 nap.
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1 EUR 4,7765
1 USD 4,3356

100 HUF 1,4202
1 g ARANY 203,2127

IDŐJÁRÁS
Részben napos
Hőmérséklet:
max. 100C
min. 10C

Megyei hírek

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

Fotó: Nagy Tibor

Épülnek a szociális lakások

Jótékonysági rendezvény
November 29-én, pénteken 18 órától a Maros Művész-
együttes, a Napsugár és a Borsika néptáncegyüttesek
közös jótékonysági rendezvénnyel csatlakoznak Nóra
adománygyűjtéséhez. Helyszín: a Maros Művészegyüttes
kövesdombi terme. A szervezők felkérik az érdeklődőket,
hogy lehetőségeik szerint támogassák a ritka, ám annál
komolyabb, anyagcserezavaron alapuló mitokondriális
betegséggel diagnosztizált négyéves kislány gyógyulását.
A kislány egyedüli esélye egy életmentő génterápia,
amely hosszas folyamat, és nagyon költséges. A szülők
350.000 dollárt kell hogy összegyűjtsenek a terápiára,
ezért hálásak minden adományért és segítségért. Adomá-
nyozni a helyszínen vagy a Nórának létrehozott egyesület
bankszámlájára való átutalással lehet:
RO53RNCB0188162801100001 – BCR Tg. Mureş – Aso-
ciaţia Copiilor cu Boli Mitocondriale. A szülők Revolut-uta-
lást is fogadnak a +40-740-888-401-es telefonszámon.

Kányádi-est a DIO Házban 
November 30-án 18 órától a szászrégeni református egy-
házközséghez tartozó DIO Házban a helyi Kemény János
Társaság szervezésében A néma hang, amit ki kell ejte-
nünk címmel zenés Kányádi Sándor-estre kerül sor. Elő-
adják: Laczkó Vas Róbert, a Kolozsvári Állami Magyar
Színház színművésze és Szép András zongoraművész. 

Iparművészek és kézművesek 
karácsonyi vására
A Delikates által szervezett vásár Csíkszeredában méltán
várt és látogatott esemény minden évben a karácsonyt
megelőző időszakban. A vásár célja helyi iparművészek,

érdekes és egyedi termékeket előállító kézművesek be-
mutatása. 2019-ben a Delikates és a Herbio első alkalom-
mal közösen szervezi meg Marosvásárhelyen, a
Kultúrpalota előcsarnokában ezt a vásárt, ahol 28 erdélyi
iparművész és egyedi termékeket előállító kézműves
vesz részt minőségi és egyedi termékekkel. A cél a kister-
melők, alkotók minél szélesebb közönség előtti bemuta-
tása is egy hangulatos vásár keretében, ahol kávés-,
süteményessarok is lesz, forralt bort lehet fogyasztani, és
elbeszélgetni az alkotókkal, miközben egyedi ajándékok-
kal térhetnek haza az érdeklődők. A vásár időpontja: 
december 6., péntek 15–20 óra és december 7., szombat
11–18 óra között.

Adventikoszorú-készítő műhely 
a Női Akadémia szervezésében
A marosvásárhelyi Női Akadémia adventikoszorú- és ko-
pogtatókészítő műhelybe hívja azokat, akik maguk szeret-
nék elkészíteni az ünnepi várakozás szimbólumát. A
közös tevékenységre november 28-án, csütörtökön
17.30–20 óra között kerül sor a marosvásárhelyi vár Tí-
márok bástyájának földszinti termében. A szervezők kérik,
hogy aki teheti, vigyen fenyőágat. A tevékenységhez biz-
tosítanak kisebb mennyiségű fenyőágat, forrasztópisz-
tolyt, drótot, háttérzenét, Kelemen Zelma és Toth Csilla
személyében tapasztalt koszorúkészítőket, teát és kávét.
A résztvevők vigyék el azokat a díszeket – lehetőleg ter-
mészetes anyagból – és gyertyákat, amelyekkel fel sze-
retnék díszíteni koszorúikat. Szeretnének e
tevékenységgel pár családnak örömöt szerezni, ezért
kérik, aki teheti, vigyen a maga készítette befőttből, gyü-
mölcsízből, savanyúságból, zakuszkából vagy bármilyen
tartós élelmiszerből. Ezekből csomagokat készítenek, és
karácsony előtt eljuttatják a rászorulóknak. A szervezők a
további kézműves-tevékenységekre 5 lejes pénzado-
mányt köszönettel elfogadnak.

RENDEZVÉNYEK

A marosvásárhelyi rendőrség szervezett bűnözéssel
foglalkozó egységének munkatársai a marosvásárhelyi
ügyészséggel együttműködve azonosítottak egy olyan fi-
atalt, akit fiatalkorúakkal készített, jog nélkül tárolt és osz-
togatott pornográf tartalmú anyagokkal, továbbá
fiatalkorúval létesített szexuális kapcsolattal gyanúsíta-
nak. A nyomozás során kiderült, hogy a 2018–2019 júli-
usa közötti időszakban egy 19 éves marosvásárhelyi

fiatalember kapcsolatot létesített egy ugyancsak 
marosvásárhelyi fiatalkorú lánnyal, akit egyértelmű és
explicit szexuális pozíciókban le is filmezett, majd a fil-
met másokkal is megosztotta. A bizonyítékok alapján a
férfit októberben 24 órás előzetes letartóztatásba, 
majd bírósági felügyelet alá helyezték. Az említett 
tettek miatt novemberben bírósági eljárás indult 
ellene. 

Szexuális bűncselekmény miatt indult eljárás

Sorsolás ma 14 órakor!
A Népújság ma, szerdán 14 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges

előfizető – NOVEMBER nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidéki-
eknek) és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



Az idei második költségvetés-kiigazítás nyomán a költség-
vetési deficit a bruttó hazai termék (GDP) 4,3 százalékára nő;
többek között a munkaügyi, az egészségügyi, a regionális fej-
lesztési, a pénzügyi és az üzleti szféráért felelős minisztérium
büdzséjét egészítik ki.

A pénzügyminisztérium honlapján kedden közzétett sür-
gősségi kormányrendelet tervezete értelmében többek között
csökken a büdzséje az oktatási, a belügyi és a szállítási mi-
nisztériumnak.

Erre az évre a költségvetési hiánycél 2,76% volt.
„A költségvetés elkészítésénél olyan bevételekkel is szá-

moltak, amelyek megvalósulása igen bizonytalan ezen költ-
ségvetési év folyamán, és ezek olyan költségvetési
csúszásokhoz vezettek, amelyek miatt a 2019-es költségve-
tési hiány a GDP 4,3%-ára nőtt, a hivatalosan kitűzött 2,76%-
os hiánycélhoz viszonyítva. Az év végéig hátralévő rövid idő
nem teszi lehetővé azon strukturális intézkedések alkalma-
zását, amelyek a költségvetési hiánycélt az eredetileg vállalt
határokon belül tartják” – írja a jogszabálytervezet indoklá-
sában.

A munkaügyi minisztérium büdzséjét 3,98 milliárd lejjel
egészítik ki, ebből több mint 1,97 milliárd lej megy a társa-
dalombiztosítási büdzsé kiegyensúlyozására (a nyugdíjak,
családi pótlékok, a fogyatékkal élő személyeknek nyújtandó
állami támogatások, gyermeknevelési pótlékok stb. kifizeté-
sére).

Az egészségügyi minisztérium költségvetését közel 2,9
milliárd lejjel egészítik ki.

A regionális fejlesztési és közigazgatási tárca költségvetése
1,76 milliárd lejjel nő, ebből az összegből fedezik többek kö-
zött a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL) kere-
tében felgyűlt számlák kifizetését.

A pénzügyminisztérium büdzséjét 388,3 millió lejjel egé-
szítik ki, az üzleti szféráért felelős tárca költségvetését pedig
299 millió lejjel, hogy biztosítani lehessen a kis- és középvál-
lalkozások támogatását célzó projektek lebonyolítását.

Ezzel szemben az oktatási minisztérium költségvetése 2,08
milliárd lejjel csökken. Ez az összeg többnyire a külföldi,
vissza nem térítendő alapokból finanszírozott projektek költ-
ségeinek megtakarításából ered.

A belügyminisztérium költségvetése közel 1,19 milliárd lej-

jel csökken, itt is a külföldi, vissza nem térítendő alapokból
finanszírozott projektekből származik a megtakarítás.

A szállítási minisztérium esetében a büdzsé csökkenése
1,08 milliárd lejt tesz ki, a mezőgazdasági minisztérium ese-
tében közel 1,07 milliárd lejt, az európai alapok minisztériu-
mánál 302,3 millió lejt, mindháromnál főként a külföldi,
vissza nem térítendő alapokból finanszírozott projektekből
származik a megtakarítás.

A kormányfőtitkárság büdzséje 227,5 millió lejjel, a táv-
közlési tárcáé pedig 110,9 millió lejjel csökken a költségve-
tés-kiigazítás nyomán.
Cîţu: Valótlan adatokra, a bevételek túlbecsülésére épült 
a 2019-es költségvetés

Valótlan adatokra, a bevételek túlbecsülésére épült a 2019-
es költségvetés – jelentette ki kedden Florin Cîţu pénzügymi-
niszter.

Azt mondta: a költségvetés-kiigazítás rámutat arra, hogy
„mit loptak el, hol lopták el, és hol értékeltek túl”.

„Valótlan adatokra, a bevételek túlbecsülésére épült a 2019-
es költségvetés. A kiigazításban több mint 18 milliárd lejjel
kell csökkenteni a bevételeket, ebből majdnem 10 milliárd lej
adóbevétel, és majdnem 8 milliárd lej az európai alapokból
származó bevétel. A második megjegyzés: a korrekcióra azért
is szükség volt, mert nem voltak előirányozott összegek a
nyugdíjak, juttatások, betegszabadságok és egyéb szociális ki-
adások fedezésére. (…) Tehát aki azt állítja, hogy nem kellett
volna beiktassuk ezeket a kifizetéseket, az hazudik” – mondta
Cîţu a PNL vezetőségének gyűlését követően.

Hozzátette: a költségvetés-kiigazítás szerepe, „hogy kija-
vítsa a Szociáldemokrata Párt (PSD) kormánya által az elmúlt
három esztendőben elkövetett ostobaságokat”.

Cîţu „cinikusnak” nevezte, hogy az a PSD bírálja a költ-
ségvetés-kiigazítást, amelyik három hónapja nem fizette ki a
betegszabadságokat és nem térítette meg a héát.

A tárcavezető azt állítja, hogy ez a költségvetés-módosítás
„véget vet annak a gyalázatos gyakorlatnak, hogy a szociális
kiadásokra kiutalt pénzt a helyi bárók használják”, ugyanak-
kor megszünteti azt az – Európai Bizottság által törvénytelen-
nek minősített – eljárást, amely szerint úgy csökkentették év
végén mesterségesen a költségvetés hiányát, hogy bizonyos
kiadásokat a következő évre halasztottak. (Agerpres)

Az elnök növelné a külhoni 
románok parlamenti képviseletét

A külhoni románokat képviselő törvényhozók számá-
nak növeléséről tervez tárgyalni a politikai pártok ve-
zetőivel Klaus Iohannis. Az elnök kifejtette, a
diaszpóra nagyon kellemes meglepetést okozott az
urnáknál való magas részvétellel, már az első fordu-
lóban is rekordszámban mentek el szavazni a kül-
honi románok, majd a második fordulóban ezt a
rekordot is megdöntötték. „Mivel már gyakorlatilag
egymillió szavazónk van a diaszpórában, szeret-
ném, ha nagyobb képviseletük lenne a parlament-
ben. Beszélni fogok a politikai vezetőkkel, a
pártokkal a diaszpórát képviselő törvényhozók szá-
mának növelése érdekében, mert a külföldön élő ro-
mánok nagyon aktívvá váltak, és ez örömmel tölt el”
– mondta a Cotroceni-palotában nyilatkozó államfő.
(Agerpres)

Magyar győzelem a Nemzetközi
Emmy-díjátadón

Magyar győzelem is született a Nemzetközi Emmy-
díj gálaestjén: Gera Marinának ítélték a legjobb szí-
nésznő kategóriában a díjat. Gera Marinát a Szász
Attila rendezte, Örök tél című film főszerepében
nyújtott alakításáért ismerték el. Első alkalommal for-
dult elő, hogy Magyarországról egyáltalán jelöltek al-
kotást e rangos nemzetközi televíziós versenyben.
A másik magyar jelölt, a legjobb tévé-minisorozat ka-
tegóriában indult Trezor című tévéfilm nem kapott
díjat. (MTI)

Román állampolgár a Német-
országban dolgozó prostituáltak
harmada

A Németországban bejegyzett prostituáltak több
mint harmada román állampolgár, a harmadik legna-
gyobb csoportot pedig a magyarok alkotják a német
szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis kedden
publikált jelentése szerint. A 2017. június elsején
életbe lépett törvényben bevezetett bejelentési kö-
telezettség alapján 2018 végén 32.799 prostituált
dolgozott Németországban. A prostitúciót szolgálta-
tásként 1530 intézmény jegyezte be, a közvetítő
szolgáltatást pedig hetven vállalkozás. A bejegyzett
prostituáltak 81 százaléka, 26.600 külföldi, ezen
belül 72 százalék, 23.700 európai és öt százalék,
1810 ázsiai. Származási ország szerint a prostituál-
tak több mint harmada, 35 százaléka román állam-
polgár, tíz százaléka bolgár és hét százaléka
magyar. A Destatis most első alkalommal publikált
foglalkozási statisztikát a németországi prostitúció-
ról. (MTI)

Könnygázzal oszlatták 
Isztambulban a nők elleni 
erőszak ellen tüntető nőket

Könnygázt vetett be a rendőrség Isztambulban hét-
főn a nők elleni erőszak ellen békésen tüntető nők
ellen. Videófelvétel és tanúk beszámolója alapján
több száz nő vett részt a demonstráción, amely a
nők elleni erőszak világnapjára szerveződött. Töb-
ben zászlókat vittek, amelyekre Törökországban
meggyilkolt nők nevét írták. A rendőrök könnygázt
vetettek be, aminek hatására a tüntetők szétoszlot-
tak. A nők elleni erőszak széles körű probléma Tö-
rökországban, ahol az utóbbi évben 440 nőt öltek
meg. Minden negyedikkel a férjük vagy vőlegényük
végzett. (MTI)

szavatoló nyugdíjat vagy más járandóságot, csakhogy
egy valódi parlamenti háttér nélküli kormányzatnak
esélye sincs kiegyensúlyozni például a nyugdíjalapokat,
eltörölni az utóbbi években számlálatlanul osztott, spe-
ciálisnál különlegesebb óriási nyugdíjakat, mert ahhoz
törvényt kellene módosítani, amire nincs lehetőségük.
Pedig érdekes lenne látni, hogy az ilyen politikai prefe-
renciák alapján kiosztott óriási összegekből hány tisz-
tességes munkában megőszült kisnyugdíjas
járandóságát lehetne elfogadható szintre hozni. Anél-
kül, hogy erre az oktatástól kelljen milliárdokat elvenni,
attól a területtől, ahol a holnap és a holnapután nyug-
díjasainak járandóságát is befizető munkavállaló kéne
képződjön. Vagy a szállítástól és a mezőgazdaságtól,
ahol építkezni és fejleszteni kellene, nem utolsósorban
azért, hogy az államnak is több bevétele származzék be-
lőle. Persze, csak amellett, hogy a fejlesztéseknek több
és jobban fizetett munkahelyet kéne teremtenie, hogy
legalább meg lehessen próbálni a milliós nagyságrendű
kivándorlás fékezését. De a lényegi bajok kezelésével
egy ilyen tűzoltó kormány, mint a mostani, meg sem pró-
bálkozhat. Csak megihatja azt a feketelevest, amit
mások főztek neki, miközben a felelősök az árnyékban
szövögethetik büntetlenül a holnapi újabb hatalomszer-
zést célzó terveiket.

Az első számla
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ4,3%-ra nő a költségvetési hiány 
a költségvetés-kiigazítás nyomán

Hatra emelkedett a kedd hajnali albániai földrengés halot-
tainak a száma, a rengés miatt több lakóház is összeomlott, és
sokan a romok alatt rekedtek – közölték hatósági források,
hozzátéve, hogy a sérültek száma meghaladhatja a 300-at 
is.

Harminc év óta a legerősebb, 6,4-es földrengés rázta meg
hajnali négy órakor a balkáni ország fővárosát és északnyugati
részét, leginkább Durres tengerparti várost. Középpontja Ti-
ranától 30 kilométerrel nyugatra, Thumana településnél volt,
a környéken több helyről áramkimaradást jelentettek.

Ogerta Manastirliu albániai egészségügyi miniszter azt
mondta, körülbelül 300 embert szállítottak eddig kórházba, s
ez a szám vélhetően nőni fog. Néhány órával korábban még
150-re becsülték a sérültek számát. 

Komoly károk keletkeztek – közölte a sajtó munkatársaival
az albán védelmi minisztérium szóvivője. Az északnyugati
Kurbin városban egy ember ijedtében kiugrott egy emeletes
ház ablakán, és szörnyethalt. A szóvivő szerint a mentési mun-
kálatokhoz katonákat is kivezényeltek. A várost felkereste Ilir
Meta albániai elnök is, aki újságíróknak adott nyilatkozatában
drámainak nevezte a helyzetet, hozzátéve, mindent megtesz-
nek azért, hogy a romok alatt rekedteket mielőbb kiszabadít-
sák.

Edi Rama albániai miniszterelnök Twitter-üzenetben meg-

erősítette, hogy a földrengés komoly károkat okozott, s a men-
tési munkálatok teljes erővel folynak, valamint felszólította
az embereket, őrizzék meg a nyugalmukat. Beszámolók sze-
rint a földmozgást a Balkán több pontján észlelték, egyebek
közt az epicentrumtól csaknem 400 kilométerre lévő Boszni-
ában, illetve a 700 kilométerre található Újvidéken, Szerbiá-
ban is. Albániában gyakoriak a földmozgások, a legutóbbit két
hónapja, szeptember végén jelentették, ugyanebből a térség-
ből.
Román katasztrófavédelmi alakulat is segít a mentésben

A román katasztrófavédelem kereső- és mentőegységének
(RO-USAR) 52 tagja indult kedden Albániába, hogy segítsé-
get nyújtson a helyi hatóságoknak a földrengés áldozatainak
kimentésében.

A RO-USAR katonái a romok alá szorult túlélők keresését
és kimentését segítik, és az ehhez szükséges felszerelésekkel
is rendelkeznek, nem orvosi misszióról van szó – pontosította
Raed Arafat belügyi államtitkár. Hozzátette: a román mentő-
alakulat önellátó, a szükséges élelem- és víztartalékot is ma-
gával viszi, bevetésének helyét pedig az albán hatóságok
határozzák meg.

Az ENSZ által ilyen mentőakciók lebonyolítására felhatal-
mazott RO-USAR-csapatot és felszereléseiket két katonai
szállítógép vitte Albániába. (MTI) 

Súlyos földrengés rázta meg Albániát

Az Elnökök Értekezlete (David
Sassoli parlamenti elnök és a kép-
viselőcsoportok vezetői) lezárta a
meghallgatások folyamatát. A
Parlament november 27-én, ma
szavaz az új Bizottságról.

Az ülés után David Sassoli, a Parla-
ment elnöke kijelentette: „Az Európai
Parlament az elmúlt két hónap során
eleget tett demokratikus feladatának, és
alaposan megvizsgálta a javasolt biztos-
jelöltek teljesítményét. A meghallgatá-
sok aprólékosak és időnként nehezek
voltak, azonban egyedülálló és nyilvá-
nos lehetőséget biztosítottak a képvise-

lőknek, hogy meggyőződhessenek: a ja-
vasolt biztosjelöltek készen állnak a
rájuk bízott feladat elvégzésére. Ma le-
zártuk a végső értékelést, és a jövő
héten szavazunk a biztosok testületéről.
A következő öt évben a bevándorlásra
és a menekültkérdésre adandó hosszú
távú választól kezdve az éghajlatválto-
zás elleni küzdelemben megszerzett ve-
zető szerepünk megőrzéséig számos
feladatunk lesz. Olyan Európai Bizott-
ságra van tehát szükség, amely képes
lépni az európaiaknak fontos ügyekben.
A Parlament, amely közvetlen kapcso-
latban áll az európai polgárokkal, ezen-
túl is vizsgálja a Bizottság munkáját, és
biztosítja, hogy a testület teljesítse vál-
lalásait”. 

A Bizottság alelnökjelöltjeivel, Frans
Timmermansszal, Margrethe Vestagerrel
és Valdis Dombrovskisszal folytatott
megbeszélést követően a parlamenti El-
nökök Értekezlete elvégezte a biztosje-
löltek végső értékelését.

Az illetékes bizottságoktól kapott ér-
tékelőlevelek és a Bizottsági Elnökök
Értekezlete ajánlásainak áttekintését kö-
vetően az Elnökök Értekezlete hivatalo-
san lezárta a meghallgatásokat. A biztosi
testületről szóló parlamenti szavazás no-
vember 27-én délben lesz, azután, hogy
Ursula von der Leyen megválasztott bi-
zottsági elnök bemutatja a Bizottság tag-
jait és programját.

(Forrás: Európai Parlament Magyar-
országi Kapcsolattartó Irodája)

Mózes Edith

Az EP november 27-én szavaz 
az Európai Bizottságról 
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A mezőgazdasági nagyberuházások
esetében elkezdtük aláírni a támo-
gatási szerződéseket. Ennél a kiírás-
nál szükséges, hogy a pályázó
igazolja a beruházáshoz az 50 szá-
zalékos önrész meglétét, továbbá,
ahol szükséges, be kell szerezni az
építési engedélyt. Akik teljesítették
ezeket a feltételeket, azokkal aláír-
tuk a szerződést.
Többnyire magánszemélyek 
pályáztak a mezőgazdasági
támogatásokra 

– A székelyföldi program máso-
dik pillére a májusban meghirdetett
mezőgazdasági, kis összegű, vissza
nem térítendő támogatás volt.
Ahogy eddig is, a kisebb gazdákat,
a családban gazdálkodókat szeret-
nénk ezzel a maximum 15 ezer
eurós pályázattal segíteni. A szé-
kelyföldi program keretében ismét
bebizonyosodott, hogy nagy az ér-
deklődés, hiszen összesen 5293 pá-
lyázatot nyújtottak be, 80
százalékban magánszemélyek.
Olyanok, akik mezőgazdasági tevé-
kenységet is folytatnak, vagy abból
élnek. A pályázók csupán 20 száza-
léka volt jogi személy. Ebből az
5293 pályázatból 4986-ot hagytak
jóvá. A sikeresen pályázókkal el-
kezdtük a szerződések aláírását.
December 10-éig a három székely-
földi megyében – Hargita, Ko-
vászna és Maros – találkozunk a
gazdákkal aláírni a mintegy ötezer
szerződést. Ez azt jelenti, hogy hoz-
hatják a gazdák a kifizetési kérel-
meket. Január 31-e a határidő, hogy
benyújtsák a beszállítóval megkö-
tött szerződést, a számlájukat és az
önrész kifizetését igazoló iratot. Az
alapítvány tehát folyamatosan fizeti
a támogatásokat – magyarázta
Kozma Mónika ügyvezető igaz-
gató. 

– Mekkora a támogatások 
összértéke?

– Az aláírásra kerülő mintegy
ötezer szerződés értéke 20 milliárd
forint, ami 61 millió eurót jelent. Ha
összeadjuk a mezőgazdasági nagy-
beruházásokra nyújtott 70 millió
eurót és a kis pályázatokra folyósí-
tandó 61 milliót, kiderül, hogy több
mint 130 millió euró a támogatás,

ami Székelyföldre „jön” 2019-ben.
Ez az elkövetkező öt évre jelentős
fejlődést vetít előre. 

– A kis összegű támogatások ese-
tében milyen arányú az önrész? 

– A kis összegű támogatások ese-
tében 25 százalék az önrész, de ez
mindig változik, mert ha valaki
drága gépet vásárol, például 50 ezer
euróért, akkor is csak 15 ezer eurót
tudunk támogatni, s akkor az ará-
nyok már megváltoznak. A nagy
többség azonban inkább a 20 ezer
eurónyi plafont tartotta be a pályá-
zás során.
Döntő érv: a gazdasági érdek 

– A program lebonyolítása során
voltak-e érdekütközések? 

– Ezekben a programokban fő-
ként a helyi cégek tudnak nyeresé-
get termelni, hiszen tőlük
vásárolnak leginkább a kisebb gaz-
dák. Sokszor kérdeznek, hogy mi az
érdeke a román államnak, hogy ezt
a programot „békén hagyja”. Az el-
sődleges érdeke gazdasági, mert
ebből a kis összegű székelyföldi
programból például, ahol csak a mi
támogatásunk 61 millió euró, s ami-
hez még hozzájön a gazdák önré-
sze, összesen 8 millió euró körüli
héa folyik be a román állam kasszá-
jába. S még nem beszéltem arról,
hogy munkahelyén hány családot
segítünk abban, hogy a gyárak elad-
ják a gépeket, s a cégek profitjáról,
amelyektől megvásárolják ezt a sok
eszközt. Úgy gondolom, hogy ha
politikai érdek nem is lenne, bár a
partnerség fontos, gazdasági érdeke
mindenképpen fűződik hozzá, hogy
ezt a programot hagyja „futni”.
Főként szállodák építését 
támogatják

– Előző beszélgetésünkkor szó
esett a turisztikai beruházások tá-
mogatásáról is. Ezekkel hogy áll-
nak?

– Igen, a székelyföldi progra-
munk hárompillérű. Az utolsó meg-
hirdetett felhívásunk a turisztikai
beruházásokat célozta. Azt szeret-
tük volna, hogy nagyobb befogadó-
képességű, többszobás szállodák
épüljenek Székelyföldön. Azt sze-
retnénk, hogy a székelyföldi turiz-
mus meghatározó bevételi forrás
legyen. Megvannak a természeti

adottságok, adott a székely gasztro-
nómia. A szervezőirodák sokszor
abba a nehézségbe ütköznek, hogy
két-három busznyi embert nincs
ahová elszállásolni. Ezért van szük-

ség nagyobb szállodákra a népszerű
üdülőtelepeken, például Szovátán,
Borszéken, Parajdon, melyekről
tudjuk, hogy a turisták által kedvelt
települések. Ebben a kategóriában
15 pályázat van. A támogatások
összege körülbelül 23 milliárd fo-
rint, de még nem tudjuk, hány pá-
lyázatot fogunk támogatni. Jelenleg
a szakértői vizsgálatok folynak, év
végéig meglesznek az eredmények. 
Gazdasági integráció – három 
pilléren

– A székelyföldi gazdaságélénkítő
program három pillére hogyan kap-
csolódik egymáshoz? 

– Ezzel – amiről mindig beszél-
tünk – úgynevezett integráció jön
létre a Székelyföldön. Azzal, hogy
segítjük a kisebb gazdákat, hogy a
támogatással vásárolt gépekkel
könnyebben és jobban gazdálkodja-
nak a földjükön, több terményt ál-

líthatnak elő. Azért, hogy ezeket a
terményeket jó áron el is tudják
adni, támogatjuk a nagyberuházáso-
kat, a feldolgozóüzemeket, a tejfel-
dolgozókat. Például a Gordon

tejfeldolgozóval vagy a gyergyóre-
metei tejporgyár rekonstrukciójára
szerződést írtunk alá, de ugyanígy
támogatunk zöldség- és gyümölcs-
feldolgozókat is. Ha ezeket az üze-
meket megteremtettük, akkor van
piac, a gazda értékesíteni tudja a
termékeit. Elképzeléseink szerint a
turizmus képezheti a másik felvá-
sárlópiacot, hiszen a gazdák által
előállított kiváló minőségű élelmi-
szereket a helyi vendéglátóiparban
lehetne értékesíteni.
A románajkúság nem kizáró

– Tekintettel arra, hogy székely-
földi programról van szó, megle-
pett, hogy az elmúlt héten Dédára
hívtak össze sajtótájékoztatót. 

– Felosztottuk a három megyét,
szerződéskötésre több aláírási hely-
színt jelöltünk ki, hiszen a több ezer
szerződést egyszerre nem tudtuk
volna aláírni. A helyszínt aszerint

választottuk, hogy abban a térség-
ben hová tudnak könnyen eljutni a
gazdák. Maros megyében nyilván-
való volt, hogy ha a Felső-Maros
mentéről elég sok pályázó volt,

akkor ide is elmegyünk szerződést
kötni. Amikor a program elindult,
megkeresett a dédai polgármester
asszony, s elmondta, hogy szeretné
segíteni a helyi gazdákat, mert nagy
szükség lenne rá. Tájékoztattuk, s
nagyon ügyesen összefogta a kör-
nyékbeli gazdákat. Dédán 78 szer-
ződést írtunk alá, mint kiderült, a
pályázók többsége román ajkú.
Ezzel megdőlt az a „rossz hírünk”,
amit a román médiában bizonygat-
tak, hogy román emberek nem tud-
nak pályázni. Megfizettek egy
konzultánst, aki mindent magyarra
fordított, az adatlapot kitöltötte és
feltöltötte. A dédai polgármester
szerint a Norvég Alaphoz pályázók
sem biztos, hogy ismerik a nyelvet,
ami nem jelenti azt, hogy nem pá-
lyázhatnak – fogalmazott Kozma
Mónika, a Pro Economica Alapít-
vány ügyvezető igazgatója. 

Újra benépesülhet a szászrégeni
református egyházközség egykori
iskolájának épülete, ugyanis a ma-
gyar kormány támogatásának kö-
szönhetően sikerült felújítani,
bölcsődét és óvodát fognak működ-
tetni benne. 

Az épületben református iskola
volt az 1945-ös rendszerváltásig,
amikor az intézményt az ingatlannal
együtt államosították. Továbbra is
oktatási intézményként működött
az 1990-es évekig, akkor gyermek-
hiány miatt felszámolták. Az egy-
ház visszaigényelte és visszakapta,
azonban több mint 15 évig üresen
állt az épület. A tetőt kellett megja-
vítani, mivel befolyt az esővíz, és
fennállt a veszély, hogy még jobban
tönkremegy. Saját erőből ennyit te-
hetett az egyházközség. 

Tekintettel arra, hogy Szászré-
genben nincs kizárólag magyar
anyanyelvű bölcsődei foglalkozás,
illetve óvoda, felmerült az igény,
hogy az egykori épületben létesítse-
nek ilyen intézményt. Az ügyinté-
zést átvette az Erdélyi Református
Egyházkerület, és a magyar kor-
mány külhoni óvodaépítési prog-
ramja keretében sikeresen pályázott
a felújítási, átalakítási költségekre.
A falakon kívül mindent ki kellett
cserélni, ugyanakkor az uniós sza-
bályoknak megfelelően bővítették

az épületet. A napokban fejezték be
a nyolc helyiség kialakítását, nem-
sokára hozzáfognak a bebútorozá-
sához. Az udvaron játszóteret
alakítanak ki. Elméletileg egy böl-
csődei és egy óvodai csoportot in-
dítanak maximum 15-15 hellyel,
hiszen az új szabályok szerint figye-
lembe kell venni az épület befoga-
dóképességét is. Az étkezést
cateringrendszerben oldják meg,
ezért nincs konyha, de ebédlő lesz. 

Az oktatási egységet a helyi ön-
kormányzat működteti majd, ez azt
jelenti, hogy az ingatlan a reformá-
tus egyház tulajdona marad, a sze-
mélyzettel járó költséget pedig
átvállalja a hivatal. Az együttműkö-
dési feltételeket szerződésben rög-
zítenék, és természetesen a helyi
tanács is jóvá kell majd hagyja. A
szükségletnek megfelelően legtöbb
6-8 személy dolgozna majd az új
oktatási egységben. Bár végleges
adat nincs, Márk Endre alpolgár-
mester szerint mintegy 220.000
eurós beruházásról van szó. 

Tamás Ottó lelkipásztor úgy véli,
február végéig kulcsrakészen átad-
hatja az építtető a bölcsődét, így va-
lószínűleg március elején lesz az
átadási, felszentelési ünnepség. Egy
felújított, korszerű oktatási intéz-
ménnyel gazdagodik a város.
(vajda) 

(Folytatás az 1. oldalról)
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Közel ötezer szerződés

Kozma Mónika Fotó: Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor 

Befejezték a régeni bölcsőde épületének felújítását
Következik a berendezés 



Asovány, ősz hajú férfi először a me-
séket vesztette el. Sorra hulltak ki
emlékezetéből a százéves erdő tit-

kai, a rejtélyes tölgyfalakók és történeteik.
Valami furcsa, késő őszi köd ereszkedett arra
a világra, amiben a lánya felnőtt, és amit az
unokája is megörökölt. 

– Tavaly karácsony táján, amikor pár
hétre hazajöttünk, a kisfiamnak tűnt fel,
hogy Papó megváltozott – kezdte történetét
a negyvenes éveiben járó, családjával évek
óta Angliában élő nő. – Kusza és hiányos
volt a mese, amit a gyerek már ezerszer hal-
lott, és óvodáskorától kívülről fújt. Hiába
próbált segíteni a fontos részletek felidézé-
sében, látszott apun, hogy nem érti, mit akar.
Ennek akkor még nem tulajdonítottunk nagy
jelentőséget, de hamarosan megszaporodtak
az intő jelek. Apu világéletében pontos, tu-
datos ember volt, sohasem fordult elő vele,
hogy ne tudja, hova tette a lakáskulcsát
vagy a szemüvegét. Az elmúlt évben azon-
ban egyfolytában keresett valamit. De a 
legijesztőbb tünet később jelentkezett. Régi
rituálénk, hogy minden este pontban 7 óra-
kor felhívom Angliából. Egy alkalommal,
valamikor június elején csak sokadik csen-
getésre vette fel a telefont, pedig korábban
már percekkel 7 előtt mindig a készülék mel-
lett várakozott. A köszönésemre „jó estét”
volt a válasz. Hirtelen hasított belém a fel-
ismerés: apu nem ismeri fel a hangom.
Egyre kétségbeesettebben ismételgettem, ki
vagyok, ő közben letette a kagylót. Akkor
már egyértelmű volt, hogy nagy a baj. Más-
nap megvettem a repülőjegyet, és a követ-
kező héten itthon voltam. 

– Milyen volt a találkozás? Megismert?
– Igen, de nagyon meglepődött. Rendsze-

rint csak ünnepekre szoktunk hazajönni a fi-
ammal, így nem értette, mi a váratlan
látogatás oka. Azt hitte, nálunk történt va-
lami, de megnyugtattam, hogy minden a leg-
nagyobb rendben. Nem láttam rajta
különösebb változást, viszont az, ami a ko-
rábban tiszta, barátságos lakásban fogadott,
megerősítette bennem a
gyanút. Hosszas unszo-
lásra sikerült orvoshoz
vinnem. Nemsokára
megvolt a diagnózis:
időskori demencia.

– Mi volt az első reakciód?
– Bár sejtettem, miről van szó, az első pil-

lanatban mégis pánikba estem. Amikor ma-
gamhoz tértem, elhatároztam, hogy kiviszem
magunkhoz aput, ő viszont erről hallani sem
akart. Nem mertem erőltetni a dolgot, de
abban is biztos voltam, hogy ezután nem
hagyhatom magára. Azt is tudtam, hogy mi-
előbb vissza kell térnem Angliába, hiszen ott
van a fiam, aki a távollétemben az apjával,
a megbízhatónak nem éppen nevezhető volt
párommal maradt, és a szabadságnapjaim
is vészesen fogynak, az állásommal játszom,
ha még sokáig itthon maradok. Egy ismerő-
sömtől kaptam egy reklámlapot egy közeli
faluban működő, modern öregotthonról,
ahol demenciában szenvedő időseket is be-
fogadnak. Elsőre elvetettem ezt a lehetősé-
get, de amikor pár nap múlva gázszagra

ébredtem, és aput ott találtam zöldségpuco-
lás közben a konyhában – az aragáz gomb-
ját elcsavarta, de a tüzet elfelejtette
meggyújtani –, nem tétováztam tovább. A
hosszú várólista ellenére sikerült elintéz-
nem, hogy bevegyék az otthonba. Ezután
életem talán legnehezebb pár napja követ-
kezett. Azt mondtam apunak – és tulajdon-
képpen úgy is gondoltam –, hogy csak

ideiglenesen kell be-
költöznie, felerősödni,
megpihenni, aztán ha-
zajöhet. Nagy megle-
petésemre nem
tiltakozott. Amikor el-

köszöntem tőle, rettenetes lelkiismeret-fur-
dalás lett úrrá rajtam, de próbáltam erős
maradni. 

– Visszatértél Angliába?
– Úgy terveztem, rövid ideig még itthon

maradok, amíg meg nem bizonyosodom
arról, hogy apu elfogadta az új helyzetet, és
biztonságban van. Két nap múlva azonban
este 10 körül megcsörrent a telefon, az ott-
honból hívtak. – A délutáni órákban utcai
ruhában hagyta el az intézményt, valószínű-
leg a látogatók közé vegyülve – magyarázta
a főnővér, és biztosított arról, hogy minden
tőlük telhetőt megtesznek a „kedves beteg”
megtalálása érdekében, bármi fejlemény
van, azonnal értesít. Ezt, persze, nem vár-
tam meg. Taxit hívtam, és nekivágtam az éj-
szakának. Körbeautóztam a falut, de apu
sehol sem volt. A következő településen, egy

mellékutcában találtam rá. Tétova mozdu-
latokkal próbált stoppolni, hogy hazajusson.
Amikor megpillantott, felragyogott az arca.
Úgy ült mellettem, a hátsó ülésen, mint egy
engedelmes kisgyerek, és otthon sem tilta-
kozott, amikor pizsamába öltöztettem. Akkor
értettem meg igazán, hogy nem szabad ki-
mozdítanom őt a megszokott környezetéből,
de teljesen biztonságossá kell tennem az
életterét. Ezután mindig elzártam az aragáz
központi csapját, és csak főzéshez, sütéshez
indítottam meg, amikor apu – aki újabban
folyton fázott, és tüzet akart gyújtani – nem
tartózkodott a konyhában. A spontán „el-
vándorlások” megelőzése érdekében gon-
dom volt rá, hogy az ajtó mindig zárva
legyen, és naponta kétszer, reggel és este sé-
tálni vittem apát. Ugyanakkor végigkérdez-
tem minden ismerősömet, hogy nem
tudnak-e olyan megbízható személyt, aki
napi 8 órára elvállalná a felügyeletét. Hála
Istennek rövid időn belül került három asz-
szony, valamennyien életerős, friss kisnyug-
díjasok, akik azóta is szorgalmasan váltják
egymást apunál. Mióta folyamatosan társa-
sága van, szinte kivirult, mindenkinek udva-
rol, kedveskedik. Persze, rossz napjai is
vannak, amikor nehéz vele, mégis nyugodt
szívvel utazom vissza Angliába. Tudom,
hogy édesapám jelenlegi állapota ideigle-
nes, és az újabb változásokra nem lehet
eléggé felkészülni, de erre egyelőre nem
gondolok. Vannak pillanatok, amikor az
életünkre ereszkedett köd felszállni látszik,
és ez legalább annyira varázslatos, mint
amikor kisgyermekként először villantak
elém a százéves erdő körvonalai.
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Ködben, haza

Füstbe ment szerv… Nem elírás, szó szerint értendő. Két ma-
gabiztos német tiszt sétált el a vasrácsos kerítés előtt a füstös
félhomályban. Feszített rajtuk a második világháborús egyen-
ruha, és arcukon, tartásukon a hatalmi dölyf. Már a füstre is
felfigyeltem volna, hiszen kissé távolabb, az utca túloldalán
napfény kacérkodott a korábbi borulással, és tiszta volt a lég.
De a két idegen katona látványa ennél is meglepőbb volt.
Habár, aki eléggé sokat utazgat, előbb-utóbb mindenféle fur-
csasággal találkozik, nem könnyű megdöbbenteni. De ez most
olyan volt, mintha filmet látnék, felülnézetből. És nem is téved-
tem. Hamar kiderült, hogy filmforgatás tanúja vagyok, figyel-
hetem a történéseket a második emeletről addig, amíg a stáb
észre nem veszi, hogy illetéktelen alak kerülhet a képbe. Népes
forgatócsoport sürgölődött a máskor forgalmas, most időnként
elzárt Tatai úton, a budapesti vasúttörténeti park közelében.
Voltak vagy félszázan, a szereplőkkel és statisztákkal együtt
még többen. Mindenki tudta, tette a dolgát. A füstcsinálók a ké-
szülő játékfilm atmoszféráját keltő füstöt fakasztottak, le s fel
jártak a kor jellegzetes gépkocsii, volt, amelyik fel is mondta a
szolgálatot, és fel se lehetett éleszteni. Biciklista is volt nagy-
kabátban. A korhű, szedett-vedett, szegényes öltözékbe burkolt
szereplők a rögzítendő jelenetekre készültek, vezényszóra cse-
lekedtek, a bérház udvara is forgatási helyszínné avanzsált,
időről időre ezzel-azzal egészítették ki, az operatőrök mértek,
figyeltek, kipróbáltak, bepróbáltak, a csapók csaptak, a segéd-
rendezők, a minden nemű és rangú munkatársak profihoz illően
csinálták, amit kell. Nem részletezem, hiszen biztosan azt se
tudhatom, milyen koprodukció melyik jelenetét vették fel fél
napon keresztül. Azért hiszem hogy koprodukcióról lehetett szó,
mert angolul is sűrűn beszéltek, beszélgettek. Világsztárra nem
ismertem a jelenlevők között. Ámbár lehetett ott olyan is, csak
számomra maradt inkognitóban. 

Megpróbáltam utánanézni, milyen forgatás volt aznap a ma-
gyar fővárosban, éppen erről nem írtak az interneten, de kide-
rült, hogy szinte mindennap zajlik ilyesmi Budapest valamelyik
színhelyén. A világ filmeseinek kedvelt helye a város, lerobbant
helyszíneket éppúgy bőven lehet találni, mint különleges luxus-
környezetet, és kitűnőek a filmkészítésben nélkülözhetetlen
szakemberek, a hozzáértő forgatócsoportok, vállalkozások. Szá-
mos nagy sikerű produkció született itt, szívesen jönnek ide a
színészek, más celebek is. Ha kell, különösebb változtatások
nélkül fel lehet idézni száz évnél is korábbi időket. Ez esetben
is kívülről olyan füstös, vedlett, rossz benyomást keltő bérházat
nézhettek ki maguknak a filmesek, amelyről szinte sejteni se
lehet, hogy belül mindenki, aki csak tehette, felújította, korsze-
rűsítette, a lehető legkényelmesebbé tette a lakását. Bizony még
számtalan épület szorul tatarozásra, általános felújításra Bu-
dapesten is. Miközben megszámlálhatatlanul sok új épület, la-
kónegyed épül, szépül folyamatosan. Nem egy éppen a belváros
szívében. Az a városrész viszont tényleg egyre lenyűgözőbb, a
rengeteg külföldi turista is csak amúgy kapkodja a fejét, mű-
ködteti okostelefonját, készíti videófelvételeit, amint körülnéz.
De erről talán majd máskor jut eszembe valami. Talán a Szé-
kely Nagyvásár, amelyet a múlt hét végén a Bálna gyomrában
árasztottak el az érdeklődők erdélyi finomságok és kézműves
remekek reményében. Ez a jelenség is megér egy kisfilmet. Füs-
töt ott csak a miccssütőnél (!) láttam. A füstölt kolbász és egyéb
disznóságok illata viszont annál csábítóbb volt mindenki szá-
mára. (N.M.K.)

Erről jut eszembeAz utóbbi három évben Segesvár is
csatlakozott a Tiberius kamarazene-
fesztiválhoz, november 11–15. között
öt nagy sikerű hangversenynek örül-
hetett a zenekedvelő közönség.

A már 34 éve sorra kerülő kamara-
zene-hangversenyek szervezését 1995
után a segesvári Gaudeamus Alapít-
vány vette át, a helyi polgármesteri hi-
vatal és a Kolozsvári Filharmónia
támogatásával.

Az utóbbi években szoros együtt-
működést alakítottunk ki a marosvá-
sárhelyi Tiberius vonósnégyessel,
egy-egy évadban többször fellépnek
hangversenyeinken, 2019-ben pedig
leckehangversenyeket is szerveztünk
támogatásukkal a Mircea Eliade Fő-
gimnázium magyar tagozatos diákja-
inak.

Nekik köszönhetjük azt is, hogy
már harmadik éve elhozzák a Tiberius
kamarazene-fesztivál hangversenyeit
Segesvárra, neves külföldi és hazai
művészek fellépésével.

Örvendetes tény, hogy kamarazene-
hangversenyeinknek kialakult egy
törzsközönsége, amely majdnem min-
den alkalommal jelen van.

Az első napon, november 11-én,
két tehetséges fiatal művész, Ábrám
Endre (zongora) és Kónya Attila (gor-
donka) játszott Debussy- és Bartók-
műveket. Annak ellenére, hogy a
közönség többsége „konzervatív íz-

lésű”, játékuk sikert aratott.
Borsos Edith szoprán nagy átérzés-

sel adott elő romantikus dalokat,
Sántha Huba zongoraművész kísére-
tével.

A második napon, 12-én a Tiberius
vonósnégyes lépett fel: Molnár
Tibor, Lokodi Károly, Molnár József
és Zágoni Előd, valamint Kostyák
Előd (cselló), három nagyszerű kül-
földi művész közreműködésével: a
magyarországi Gulyás Márta (zon-
gora), a holland Van de Laar (zon-
gora) és a kanadai James Campbell
(klarinét).

A szépszámú közönség egyöntetű
véleménye szerint felejthetetlen él-
ményt nyújtott Mozart varázslatosan
szép klarinétötöse. 

Dohnányi zongoraötöse bizonyíték
arra, hogy a huszadik században is
lehet mindenki számára élvezhető
(disszonanciák nélküli) zeneművet
komponálni, ami szintén nagy sikert
aratott a közönség körében.

A harmadik napon, 13-án az Artil-
lan Trio tagjai nyújtottak igazi él-
ményt a zeneszerető közönségnek: az
amerikai Artur Kaganovsky (hegedű),
a svédországi Martin G. Rasten (gor-
donka) és a Németországban élő Szé-
kely Attila (zongora) Arenszkij-,
Beethoven- és Csajkovszkij-művek
előadásával.

A negyedik napon, 14-én a iaşi-i Ad

Libitum vonósnégyes játszott: Remus
Azoiţei (hegedű), Şerban Mereuţă
(hegedű), Bogdan Bişoc (brácsa) és
Filip Papa (gordonka).

Műsorukban Mozart-, Schubert- és
Brahms-művek szerepeltek.

A Segesváron eddig ismeretlen vo-
nósnégyes műsora is szép sikert ara-
tott.

Az utolsó napon, 15-én a németor-
szági Volker Stenzl és Hans-Peter
Stenzl zongoraművészek Schubert
Grand Duo D 812 négykezes művét
adták elő.

Őket követte négy nagyon tehetsé-
ges fiatal művész: Sándor Ágnes-
Klára (fuvola), László Krisztina
(zongora), Vilhelem András (gor-
donka) és Sviatoslav Perepelytsia
(gordonka), akik F. Schubert-, G. F.
Händel- és J. S. Brahms-műveket
adtak elő nagy sikerrel.

Az első napon mintegy 50-60 ka-
marazene-rajongó volt jelen a polgár-
mesteri hivatal gyönyörű barokk
dísztermében, számuk napról napra
nőtt, s a zárónapon majdnem telt ház
előtt játszottak a művészek.

Köszönetünket fejezzük ki minden-
kinek, akik lehetővé tették, hogy öt
napon át kitűnő minőségű kamaraze-
nét hallgathatott a segesvári közön-
ség.

Farkas Miklós, Segesvár

Tiberius kamarazene-fesztivál Segesváron



Az utóbbi években a romániai külföldi működő-
tőke- (Foreign Direct Investment – FDI) állomány ér-
téke folyamatosan növekedett – hívja fel a figyelmet
az Erdélystat elemzése. Az erdélyi régió FDI-állomá-
nya szintén gyarapodott, és országos részaránya is nö-
vekedett. 2018-ban közel 19 milliárd euró volt Erdély
FDI-állománya, míg a havasalföldi és moldvai FDI-
állomány csupán 13 milliárd euró. Habár a külföldi
befektetők számára egyértelműen a főváros a legvon-
zóbb, Románia többi régiójához képest Erdély na-
gyobb vonzerővel bír.

2018-ban az FDI legnagyobb része Hollandiából
származott (19,4 milliárd euró), ami a romániai kül-
földi működőtőke állományának 23,9%-át teszi ki. A
második helyen Németország áll, 2018-ban 10,3 mil-
liárd euró származott innen, ami 12,7%-át képezi az
FDI-állománynak. A harmadik a sorban Ausztria 9,9
milliárd euróval (12,2%).

A külföldi működőtőke leginkább az iparban, azon
belül is a feldolgozóiparban hasznosul. További fon-
tos szektorok, ahol jelentős értékű külföldi tőke hasz-
nosult az elmúlt 12 évben: a kereskedelem, az
építőipar és a pénzügyi, biztosítási szolgáltatások.

A külföldi működőtőkével rendelkező romániai
vállalatok üzleti forgalma folyamatosan növekedett
az utóbbi években, 2018-ban meghaladta a 165 milli-
árd eurót. A külföldi vállalatok Romániában való je-
lenlétének fontosságát mutatja az a tény, hogy az
országban realizált összes üzleti forgalom közel felét
teszik ki. Az FDI-t birtokló vállalatok alkalmazottai-
nak száma szintén nőtt az utóbbi években, 2018-ban
meghaladta az 1,3 millió főt, ami az ország összes al-
kalmazottjának megközelítőleg egynegyedét jelenti.

Erdély régiói közül a Bánság és Dél-Erdély ren-
delkezik a legnagyobb FDI-állománnyal. A Bánságon
belül Temes és Arad megyében kiemelkedően magas
az FDI-állomány. Az Erdélystat elemzéséből kiderül,
hogy ez Temes megyében például olyan, nemzetközi
szinten is jelentős vállalatoknak köszönhető, mint a
német érdekeltségű Hella (autóvilágítás) és Conti-

nental (autóabroncsok), valamint az észak-amerikai
érdekeltségű Aptiv Technology (autóalkatrészek) és
TRW (fékrendszerek) vállalatok. Arad megyében
szintén több autóiparhoz köthető vállalat van jelen:
az amerikai érdekeltségű Takata Romania (légzsá-
kok), a német tulajdonú Webasto (autóhűtési és -fű-
tési rendszerek), illetve a japán Yazaki
autóalkatrész-gyártó.

A dél-erdélyi régióban Brassó megye rendelkezik
jelentős vonzerővel az FDI-t illetően. Brassó megye
legnagyobb vállalata a svéd tulajdonú Autoliv, amely
biztonsági öveket, légzsákokat és kormánykereket
gyárt. Fehér megyében szintén magas az FDI értéke,
hiszen itt tevékenykedik Erdély legnagyobb vállalata,
a Mercedes-Benz tulajdonában álló Star Assembly
(automata váltók).

Közép-Erdély megyéi, Kolozs és Maros megye
szintén jelentős FDI-állománnyal rendelkeznek, hi-
szen számos külföldi érdekeltségű nagyvállalat van
jelen, mint például a Bosch. 

Partium, Észak-Erdély és Székelyföld FDI-állomá-
nya nagyon alacsony a másik három erdélyi régióhoz
képest.

Annak érdekében, hogy az eltérő méretű erdélyi ré-
giók könnyebben összevethetők legyenek, az Erdély-
stat elemzői az egy lakosra eső FDI-állomány-
mutatóval számolnak. Az országos átlag 4092
euró/lakos, de ez magába foglalja a főváros FDI-ér-
tékét is, ami hatalmas volument képvisel, és torzítja
a regionális összehasonlítást. Ha a fővárost kivesszük
az országos átlagból, akkor azt láthatjuk, hogy az egy
főre eső FDI-állomány alig 1000 euró. Ennél az erdé-
lyi átlag lényegesen magasabb (1945 euró). Erdély
megyéit megvizsgálva, Temes megye kiemelkedően
magas FDI/lakos mutatóval rendelkezik, itt egy la-
kosra 6214 euró FDI jut. Az ellenpólust Hargita
megye képviseli, itt csupán 365 euró FDI jut egy re-
zidens lakosra.

Az Erdélystat teljes elemzése az Erdelystat.ro hon-
lapon olvasható.

Szerkesztette: Benedek István
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Innovációs verseny kezdő vállalkozásoknak
Maros megyeiek a Startupok

Éjszakáján 

A külföldi működőtőke jelentősége 
Romániában és Erdélyben

Budapesten csütörtökön rendezik
meg a Startupok Éjszakáját, melyen
négy Maros megyei kezdő, de ter-
mékeivel már piacon levő vállalko-
zás mutatkozik be. A résztvevőket a
Be Smart Székelyföld startupverse-
nyen választották ki. A versenyt
Magyarország Csíkszeredai Főkon-
zulátusa és a Budapesti Vállalko-
zásfejlesztési Közalapítvány
rendezte meg második alkalommal.
Az idén a megmérettetésnek a CED
Közép-európai Gazdaságfejlesztési
Hálózat Nonprofit Kft. marosvásár-
helyi irodája adott otthont.

A Budapesti Vállalkozásfejlesz-
tési Közalapítvány (BVK) 2015 óta
rendszeresen szervez startupverse-
nyeket Budapesten, amelyek győz-
tesei Európa legjelentősebb
innovációs rendezvényein mutat-
kozhatnak be. Az elmúlt években
tíz Be Smart versenyt rendezett a
BVK, és 41 delegáció keretében
175 startupnak biztosított megjele-

nési lehetőségeket olyan eseménye-
ken, mint a lisszaboni Web Summit,
a dublini Futurescope vagy a düs-
seldorfi Ruhr Summit.

Szalai Piroska, a BVK kuratóri-
umi elnöke kiemelte, hogy a buda-
pesti versenyek mellett a BVK
feladatának érzi a határon átnyúló
együttműködések erősítését, a regi-
onális startup-ökoszisztéma fejlesz-
tését. Ennek jegyében idén már
másodszor kerül sor a Be Smart
Székelyföld versenyre az erdélyi
startupok részvételvel. A legjobb
csapatok a Startupok Éjszakáján
mutatkozhatnak be november 28-án
Budapesten, a Bálnában 70 magyar-
országi startup mellett, ahol egyete-
mek, 30 hazai és nemzetközi
vállalkozásfejlesztési szervezet,
hazai és külföldi politikusok és dön-
téshozók, valamint az innovatív
vállalkozások iránt érdeklődő pol-
gárok képviseltetik magukat.

Lázár Zoltán külgazdasági attasé
örömét fejezte ki, hogy idén még
színvonalasabb csapatok jelentkez-
tek a versenyre, ezzel igazolva a fej-
lődést a startupok világában. Ez is
bizonyíték arra, hogy Székelyföldön
is egyre több fiatal indít valamilyen
üzleti innovációra, új ötletre, fejlesz-
tésre alapuló vállalkozást. A főkon-
zulátus lehetőségeihez mérten segíti
a kapcsolatépítésüket az anyaor-
szági startup- és vállalkozói közös-
ségekkel.

„A székelyföldi startup-ökoszisz-
téma számos olyan innovatív meg-

oldással állt elő az elmúlt években,
amelyek sikeresen fel tudják venni
a versenyt a regionális piacokon, és
hosszú távon eredményesek lehet-
nek a nemzetközi mezőnyben is. A
Be Smart Székelyföld célja, hogy
feltérképezzük azokat az innovatív
fiatal vállalkozókat, akik tudásukat
tekintve képesek lehetnek a külpi-
acra lépésre” – fogalmazott Bese-
nyei Sarolta, a társszervező CED
Közép-európai Gazdaságfejlesztési
Hálózat Nonprofit Kft. marosvásár-
helyi regionális képviseletének iro-
davezetője. „A CED, mint a
Külgazdasági és Külügyminiszté-
rium export- és gazdaságfejleszté-
sért felelős intézménye, arra
törekszik, hogy az innovatív, ver-
senyképes magyar cégek számára
megteremtse a külpiacra lépés lehe-
tőségét. Széles körű szolgáltatási
portfóliónk – mint például az üzleti
partner keresése, vagy épp a B2B-
találkozók szervezése – valamennyi

fiatal székelyföldi vállalkozó szá-
mára elérhető” – fűzte hozzá Bese-
nyei Sarolta. 

Szathmáry Zsolt, a St Georgius
Manager Klub elnöke, a zsűri tagja
kiemelte a külpiaci megjelenés fon-
tosságát a székelyföldi fiatal vállal-
kozások szempontjából.

Balázs Endre, a Navigator Soft-
ware Kft. ügyvezető igazgatója sze-
rint a startupok világa, az innováció
és a Be Smart kéz a kézben hódítják
meg az üzleti világot. Székelyföl-
dön azt tapasztalja, hogy bátor ötle-
tek vannak, melyek akár a
nemzetközi porondon is megállják
a helyüket. 

A nyertes székelyföldi startupok:
1. Joxa Smart Home Kft., Szováta –
speciális okoshotel-megoldás, mely-
nek segítségével a vendég a hotel-
szobában személyre szabott
pluszinformációkat kaphat az őt ér-
deklő szolgáltatásokról és a környék
turisztikai kínálatáról. 2. BSB Digit-
Market Kft., Marosvásárhely – piac-
tér, amely különleges, kreatív
marketingeszközöket tesz elérhetővé
a kisvállalkozások számára is. 3.
Creativity Solutions Kft., Marosvá-
sárhely – társadalmi innováció,
amely a vállalkozások számára elér-
hető programok szervezésében XXI.
századi megoldásokat használ. 4.
Weegies, Marosvásárhely – beltéri
kertészeti rendszer, amely mikro-
zöldségek termesztését teszi lehetővé,
új típusú és minőségű gasztronómiai
alapanyagokat eredményez.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond



Győzött a Veszprém, a Szeged 
és a Dinamo is

Az utolsó szakaszához érkezett a Total
Waterpolo szakportál szavazása, amelyen a
világ legjobb vízilabdázóit választják ki: a
férfiaknál jó esélye van a címre Varga Dé-
nesnek, az eddig leadott voksok alapján
ugyanis a Ferencváros olimpiai bajnoka és
az olasz Francesco Di Fulvio között dől el a
verseny.

A szaklap harmadik éve rendezi meg a
szavazást, idén 30-30 szakembert kért fel a
voksolásra a sportág legismertebb edzői –
köztük például Alessandro Campagna, Ivica
Tucak, Dejan Savic – közül. A szavazók öt
játékost nevezhettek meg, s az egyes helye-
zések 5, 4, 3, 2, illetve 1 pontot érnek. A sza-
vazatokat összesítik, majd a pontokhoz
hozzáadják a közönségszavazás végeredmé-
nyét, így alakul ki a végső sorrend.

A Total Waterpolo naponta két szakember,
illetőleg szerkesztőség voksait hozza nyilvá-
nosságra, a verseny kétharmadánál pedig
egyértelmű, hogy a férfiaknál az olasz Fran-
cesco Di Fulvio és a magyar Varga Dénes
párharcából kerül majd ki a győztes, előbbi
jelenleg két ponttal vezet.

A nőknél az amerikai Ashleigh Johnson
áll az élen, megelőzve honfitársát, Maggie
Steffenst. A legjobb magyar, Keszthelyi Rita
az ötödik helyen áll.

A közönségszavazás döntően befolyásolja
a végeredményt, ugyanis e verseny helye-
zettjei 25, 20, 15, 10 és 5 ponttal növelik az
összesített eredményt. A férfiaknál jelenleg
Varga Dénes vezet, az összes leadott szava-
zat 26,9 százalékával, a második a német
Marko Stamm (21,5), a harmadik a görög
Konsztantinosz Geniduniasz (11,3) és csak
negyedik Di Fulvio (10,3).

A nők közönségszavazását magyarok ve-
zetik, Gurisatti Gréta a voksok 25,9 százalé-
kát gyűjtötte be, Keszthelyi Ritát előzi meg
(20,3).

A szurkolók szombat éjfélig szavazhatnak
a Total Waterpolo honlapján.

A Telekom Veszprém házigazdaként 28-
24-re legyőzte a lengyel Vive Kielce csapatát
a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkö-
rének kilencedik fordulójában.

A fehérorosz Arcem Karalek vezérletével
a vendégek kezdtek jobban, de a Veszprém a
12. percben átvette a vezetést. Ezt újabb 3-0-
s lengyel sorozat követte, és mivel a Kielce
rendszeresen meg tudta játszani a beállóját,
ráadásul a házigazdákat négyszer sújtották
kiállítással, a szünetben 13-15 volt az állás.
A második felvonás elején a csereként beállt
Sterbik Árpád bravúros védésekkel mutatko-
zott be, erre alapozva Petar Nenadic irányí-
tásával újra vezetést szerzett a hazai csapat.
A Veszprém a 45. percben vezetett először
két góllal, a Kielce némileg elbizonytala-
nodni látszott, és tíz percen keresztül nem ta-
lált a hálóba. A lengyel együttes a hajrában
nyitott védekezésre váltott, ez 3-0-s sorozatot
eredményezett számára, de az egyenlítésre
nem volt esélye.

Győzött a MOL-Pick Szeged is, méghozzá
fölényesen, 11 góllal múlta felül a RK Celje
PL-t a szlovén csapat otthonában.

A hazaiak az ötödik percben vezettek utol-
jára (3-2), ezt követően Jonas Källman és
Bodó Richárd vezérletével fordított, majd el-
lépett a Szeged. A szlovénok sokat hibáztak,
ezt a vendégcsapat rendre gyors ellenakciók-
kal használta ki, és a 15. percben, amikor 11-
4 volt az állás, a Celje vezetőedzője már
másodszor kért időt. A Szeged ezzel a 9-1-es
sorozattal eldöntötte a meccset, amelynek
azonban a háromnegyede még hátra volt. A
szünetben 19-11-re vezettek a vendégek, és
a nagy különbség miatt a második felvonás
eleje jóval alacsonyabb színvonalat, sok hibát
hozott. A negyvenedik percben volt először
tíz gól a csapatok között (23-13), a Szeged
újra lendületbe jött, és Bánhidi Bence gólja-
ival tovább növelte a különbséget. A hajrá
ismét kihagyott helyzeteket hozott, de a sze-
gediek fölényes sikerét nem fenyegette ve-
szély.

A Bajnokok Ligája alsó (gyengébb csapa-
tokat tömörítő) ágán szereplő Bukaresti Di-
namo a Veszprémhez és a Szegedhez
hasonlóan újabb sikert ért el: a csoportjából
már biztosan továbbjutó fővárosi együttes az
orosz Csehovszkije Medvegyit tizenegy
gólos különbséggel múlta felül. A román baj-
nok zsinórban ötödik győzelmét aratta,
ugyanakkor kilencedik mérkőzésén maradt
veretlen, ami korábban egyetlen itteni csapat-
nak sem sikerült. A Dinamo gyengébben
kezdte a meccset, orosz ellenfele egy adott
pillanatban négy góllal is vezetett (7-11), de
aztán fokozatosan ledolgozták hátrányukat a
házigazdák, szünetre pedig meg is fordították

az állást (15-13). A
második félidőben to-
vább is növelték elő-
nyüket, mire a
vendégek feleszmél-
tek, már kilenc gól
volt a különbség a két
csapat között (23-14),
ami a végére tizen-
egyre hízott.

A Dinamo 15 pont-
tal vezeti a D csoport
rangsorát a 9 pontos
Wisla előtt. A Veszp-
rém a THW Kiel mö-
gött második a B
csoportban, míg a Sze-
ged harmadik az A
csoport tabelláján a
Barcelona és a Paris
Saint-Germain mögött.

A12 esztendős szovátai Adorján
Anna mindössze hároméves volt,
amikor szülei sílécet szereltek fel a
lábára, de versenyszerűen csak
három éve sízik a Bogdan Ski Ra-
cing Team versenyzőjeként. Anna
édesapja, a Sóváradon címzetes
testnevelő tanárként tevékenykedő
Adorján Csaba – aki a Bogdán Sí-
központban síoktató – a minap el-
mesélte, hogy ambíciós és kitartó
lánya már több versenyen vett részt,
ahol jó eredményeket ért el.

– 2015-ben, a helyi rendezésű
Bogdán-kupán, kevés felkészülés
után Anna az 5. lett 16 versenyző
közül, a rendezvényen jelen lévő
Gyergyó és Csík környéki síoktatók
nem kis meglepetésére, akik már
akkor nagy perspektívát láttak
benne. 2016 telén komolyabb edzé-
seket tartottam neki, aztán 2017-
ben harmadik lett a Bogdán-kupán,
majd a Konzul-kupa síversenyen,
Hargitafürdőn, korosztályában az 5.
helyezést érte el. Az intenzívebb ed-
zéseknek köszönhetően 2018-ban
megnyerte korosztályában a Bog-

dán-kupát, majd a
Gyergyó-kupán máso-
diknak ért célba az ál-
talános iskolás korú
gyerekek között. Az
idén télen egy orszá-
gos, többfordulós ren-
dezvénysorozatra is
beiratkoztunk, ahol jó
eredményeket ért el: a
Reménység-kupán, a
Bogdán Síközpontban
is volt egy forduló,
ahol Anna a harmadik
lett, majd a negyedik
fordulóban Azugán
ezüstérmet, míg az
utolsó fordulóban Sze-
benjuharoson aranyér-
met nyert, de
Brassópojánán is volt
verseny, ahol ezüstér-

mes lett. Ezeken a versenyeken
részt vesznek Románia legtehetsé-
gesebb síző gyerekei, így büszkén
mondhatom el, hogy lányunk is kö-
zéjük tartozik – mondta el Adorján
Csaba, aki egyik szovátai kollegá-
jával, Szász Csabával és annak 11
éves fiával, Martinnal jár a verse-
nyekre. 

– Anna alpintechnikával verse-
nyez, nagyon vakmerő, pszichikai-
lag is jól teljesít. Például az azugai
sípálya piros vészjelzésű, vagyis
közepes nehézségű, ezért is dicsé-
retes Anna teljesítménye. Ez is mo-
tivál engem, hogy támogassam,
viszont a körülményekről is ejte-
nem kell néhány szót: egy szeben-
juharosi vagy azugai verseny
napján hajnali ötkor kelünk, Anna
10 órakor rajtol, rövid taktikai 
megbeszélésünk után, amikor elma-
gyarázom neki a kapukat. Haszno-
sabb lenne, ha panzióban szállnánk
meg egy-egy romániai verseny
előtt, jól fogna a lányomnak évente
egy ausztriai felkészülés is, verse-
nyekkel együtt, de egyelőre az
anyagiak hiánya miatt ez nem lehet-
séges. Viszont örvendünk annak,
hogy a Bogdán Sí- és Szabadidő-
központban lehetőségük van ed-
zeni, versenyezni, sőt a központ
egy-egy pár jó minőségi síléccel is
támogatotta Annát és Szász Martint,
emellett a szovátai Sora Internatio-
nal és a Promedivet is segít minket

– magyarázta a testépítésből és fit-
neszből szakosodott testnevelőta-
nár, aki Szovátán autodidakta
módon sajátította el a sízést, majd
az egyetemen csiszolta sízőtechni-
káját. 

Azt is elmondta, meghívást kap-
tak idén március 30–31-ére az
ausztriai Zauchensebe, ahol egy
nemzetközi, gyerekeknek kiírt profi
versenyre neveztek be, itt Anna a 64
versenyzőből a 34. lett. Itt vették
észre, hogy hátrányos helyzetben
vannak a nyugati sízőkhöz viszo-
nyítva, ugyanis ők hat-hét hónapot
edzhetnek évente, az itteni sízőknek
legtöbb három hónap jut, az év
többi hónapjában csak száraz edzé-
seket tarthatnak, és egyensúly-
gyakorlatokat végezhetnek hó hiá-
nyában. A nyugati sportolók mellett
szólnak a profi felkészülési lehető-
ségek, a jobb minőségű felszerelé-

sek, az utazási lehetőségek is – ezért
is nem látszik túl rózsás-
nak a jövő a helyi sízés szempont-
jából. 

– Arra is gondoltam, hogy fel-
vesszük a kapcsolatot a Magyar Sí-
szövetség csíkszeredai illetőségű
elnökével, Miklós Edittel, de előbb
két-három idényben eredményeket
szeretnénk elérni hazai szinten, sőt
egy ausztriai versenyen is, ahol
esetleg felfigyelhetnek lányunkra a
magyar sportági szövetség részéről.
Szándékomban áll Szász Csaba ba-
rátommal síklubot alapítani Szová-
tán, de azt is szem előtt kell
tartanom, hogy Anna húga, a 6 éves
Agota is ügyesen sízik: a minap egy
versenyen a kezdő korosztályban
négy közül első lett. Ezért is va-
gyunk büszkék rájuk mi, szülők –
mondotta a szovátai síoktató, test-
nevelő tanár. 

Varga Dénes versenyben 
a világ legjobb vízilabdázója címért

A keddi mérkőzéseket követően
szerdán az E, az F, a G és a H cso-
port ötödik fordulós mérkőzéseivel
folytatódik a labdarúgó Bajnokok
Ligája. 

A program (csoportkör, 5. for-
duló):
* E csoport: FC Liverpool (angol)
– SSC Napoli (olasz) (TV: 22.00
óra, DigiSport 2, Telekom Sport 2,
Look Sport), Genk (belga) – Salz-
burg (osztrák) (22.00). A csoport
állása: 1. FC Liverpool 9 pont, 2.
SSC Napoli 8, 3. Salzburg 4, 4.
Genk 1.
* F csoport: FC Barcelona (spa-
nyol) – Borussia Dortmund (német) (22.00,
M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1,
Look Plus), Prágai Slavia (cseh) – Interna-
zionale (olasz) (22.00, DigiSport 3, Telekom
Sport 3, Look Sport 2). A csoport állása: 1.
FC Barcelona 8 pont, 2. Borussia Dortmund
7, 3. Internazionale 4, 4. Slavia 2.
* G csoport: Zenit (orosz) – Olympique
Lyon (francia) (19.55, DigiSport 2, Telekom
Sport 4, Look Sport), Lipcsei RB (német) –

Benfica (portugál) (22.00). A csoport állása:
1. Lipcsei RB 9 pont, 2. Olympique Lyon 7,
3. Zenit 4, 4. Benfica 3.
* H csoport: Valencia (spanyol) – Chelsea
(angol) (19.55, DigiSport 1, Telekom Sport
2, Look Plus), Lille (francia) – Ajax Amster-
dam (holland) (22.00, Telekom Sport 4,
Look Sport 3). A csoport állása: 1. Ajax
Amsterdam 7 pont (10-5), 2. Chelsea 7 (7-
6), 3. Valencia 7 (6-5), 4. Lille 1.

Bajnokok Ligája: a szerdai program
Eredményjelző

Férfikézilabda Bajnokok Ligája, csoport-
kör, 9. forduló:
* A csoport: RK Celje PL (szlovén) –
MOL-Pick Szeged 23-34 (11-19);
* B csoport: Telekom Veszprém – PGE
Vive Kielce (lengyel) 28-24 (13-15);
* D csoport: Bukaresti Dinamo – Cse-
hovszkije Medvegyi (orosz) 34-23 (15-13).

Adorján Anna a szovátai sízés reménysége

Adorján Csaba lányaival, Annával és Ágotával
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Czimbalmos Ferenc Attila

Bukarestben történelmi eredményt ért el a Dinamo Fotó: GSP

Fotó: MTI

Abban, hogy gól nélküli döntetlenre zárult a Dortmund és a Barcelona
első mérkőzése, nagy szerepe volt a vendégek kapusának, Ter 
Stegennek, aki hárította a Borussia csapatkapitánya, Reus büntetőjét.
Mi lesz a mai eredmény? Fotó: AFP



Ez év július 9-én jelent meg a
Hivatalos Közlönyben az új
nyugdíjtörvény, amely 2021.
szeptember elsejétől fejti ki
hatását. Ezúttal a befizetett
járulékokról, az előrehozott
nyugdíjakról, a rokkantsági és
utódnyugdíjakról kérdeztük
Csép Éva Andrea parlamenti
képviselőt, a munka- és szoci-
ális ügyek szakbizottságának
titkárát.

– Miként alakulnak a nyugdíj-
pontok?

Jelenleg a nyugdíjpont 1.265 lej,
ez jövőre 1.775 lej lesz, 2021-ben
1.875 lej, azután az infláció mértéké-
vel fog növekedni, 2022-ben már egy
új számítási képletet alkalmaznak.

– A nyugdíj kiszámításánál beve-
zetnék az „esedékes és befizetett”
járulékok fogalmát. Mit jelent ez, és
mikortól vezetnék be?

– Az új nyugdíjtörvény bevezeti
az „esedékes és befizetett” járulé-
kok fogalmát a nyugdíj kiszámítá-
sához (azért, mert az elmúlt
periódusban számos olyan eset volt,
amikor a munkaadó nem fizetett az
államnak). Ez a szabályozás csak a
2021 után ledolgozott periódusokra
lesz érvényes, azért, hogy ne legye-
nek büntetve azok a személyek,
akik után a munkaadó nem fizette
be a járulékokat. Ennek érdekében
online követhető lesz a járulékok
befizetésének a helyzete, hiszen
megadatik annak a lehetősége, hogy
az állampolgárok az Országos
Nyugdíjpénztár honlapjáról online

tájékozódjanak a szolgálati időről,
a jövedelemről és a tb-járulék befi-
zetéséről.

– A román nyugdíjrendszerben
létező egyenlőtlenségekről is emlí-
tés esik… 

– A törvény azt hivatott megol-
dani, hogy a román nyugdíjrendszer
kedvezményezettjei közötti egyen-
lőtlenségeket megszüntesse mind a
nemek, mind azon személyek kate-
góriái között, akik ugyanolyan
munkafeltételek mellett dolgoztak,
viszonylag hasonló fizetésért, füg-
getlenül a nyugdíjaztatás évétől.

– A nyugdíj kiszámításánál figye-
lembe fogják-e venni az évek során
folyósított járulék alapú juttatáso-
kat?

– A jogszabály minden olyan fi-
zetésalapú jogot értékesíteni kíván,
amely után járulékot fizettek: bónu-

szok, prémiumok, túlóra, 13. fize-
tés, pótlékok stb. 

– Milyen változások várhatóak a
nem járulékalapú (asszimilált) idő-
szakok esetében?

– A tanulmányi éveket figye-
lembe véve, a járulékfizetési idő-
szakokhoz asszimilált, nem
járulékalapú időszakok körének ki-
terjesztését írja elő a törvény a je-
lenlegi egyetemi tanulmányok
mellett a mesteri és doktori idő-
szakra is. Tehát az előzőleg említett
oktatási szakasz asszimilált idő-
szaknak számít, azaz munkarégi-
ségként veszik figyelembe, ameny-
nyiben ez idő alatt az érintett
személynek nem volt munkahelye. 

– A nem járulékalapú időszako-
kat miként lehet érvényesíteni?

– A nem járulékalapú időszakok
asszimilációjának feltétele, hogy a
minimális járulékfizetési időszak 15
év legyen. A következő asszimilált
időszakokról rendelkezik a jogsza-
bály: az az időszak, amelyben rok-
kantsági nyugdíjban részesült
valaki; egyetemi, mesteri és doktori
képzés; katonaság; munkahelyi
megbetegedés vagy munkabaleset
következtében bekövetkezett beteg-
szabadság; gyermeknevelési sza-
badság; munkanélküli-segélyben
részesülés időszaka stb. Fontos
megjegyezni, hogy az előrehozott
nyugdíj igénylése esetében nem ve-
szik figyelembe a rokkantsági
nyugdíj, a felsőfokú oktatás, vala-
mint a katonaság idejét.
Az új jogszabály négy nyugdíjtípust
ír elő 

– Jövőtől megszűnik a részlege-
sen előrehozott nyugdíj, marad az

öregségi nyugdíj, előrehozott nyug-
díj, rokkantsági nyugdíj, utódnyug-
díj. Az új típusú előrehozott nyugdíj
esetében a továbbiakban anyagi
veszteségre (penalizálásra) lehet
számítani?

– Jelenleg van előrehozott nyug-
díj (penalizálás nélküli összeg) és
részlegesen előrehozott nyugdíj
(penalizált összeg), a jövőben azon-
ban csak előrehozott nyugdíj lesz
(penalizált). Tehát, miközben a ha-
tályos jogszabály által előírt feltéte-
lek alapján előrehozott nyugdíjba
lehetett vonulni, az új jogszabály
szerint ugyanazon feltételek teljesí-
tésével öregségi nyugdíjba lehet
majd menni. Azon személyek, akik
legkevesebb 8 évvel meghaladták a
teljes hozzájárulási időszakot (35
év), 5 évvel a standard nyugdíjkor-
határ elérése előtt kérvényezhetik
az öregségi nyugdíjat. Az új törvény
szerint az előrehozott nyugdíjra
azok a személyek lesznek jogosul-
tak, akik teljesítették a teljes hozzá-
járulási időszakot, valamint azok,
akik legalább 8 évvel meghaladták
ezt a periódust (a jelenlegi részlege-
sen előrehozott nyugdíj feltételei).

– Az új jogszabály újra bevezetné
a régiség megvásárlásának a lehe-
tőségét; mit értünk pontosabban ez
alatt?

– A törvény többek között szabá-
lyozná azt a lehetőséget is, amely
alapján a szerződés megkötését
megelőző, legfeljebb öt évre vissza-
menőleg vásárolható munkahelyi
régiség különféle/bármelyik idő-
szakból, amelyben nem folytattak
tevékenységet/nem voltak alkalma-
zásban. A kifizetés részletekben, de
legkésőbb a szerződés megkötését
követő egy éven belül lehetséges.
Az a jövedelem, amely után fakul-
tatív biztosítást lehet kötni, legke-
vesebb a bruttó átlagkereset értéke.
Új fogalmak a rokkantsági 
és utódnyugdíjban

– A rokkantsági nyugdíj mindhá-
rom típusát ezentúl a csökkentett
munkaképesség fogja jellemezni. Mi
az előnye, netalántán hátránya
ennek a jelentős módosításnak?

– Amint a rovat első részében is

említettem, újradefiniálják a rok-
kantsági fokozatokat annak érdeké-
ben, hogy lehetővé tegyék az ebbe
a kategóriába tartozó személyek-
nek, hogy szakmai tevékenységet is
folytathassanak, illetve, hogy hal-
mozhatóvá váljon a jövedelem és a
rokkantsági nyugdíj.

– Ez mindhárom rokkantsági fo-
kozatra érvényes lesz?

– Igen, mindhárom rokkantsági
fokozatot (a munkaképesség tekin-
tetében) a csökkentett munkaképes-
ség fogja jellemezni (és nem a teljes
munkaképesség-vesztés). Ez az in-
tézkedés azért szükséges, hogy a
rokkantsági nyugdíjas személyek,
lehetőségeik szerint, szakmai tevé-
kenységeket tudjanak folytatni, va-
lamint azért, hogy az ezekből a
tevékenységekből származó jöve-
delem halmozható legyen a rok-
kantsági nyugdíjjal.
Túlélő házastársi segély

– A túlélő házastársi segély új fo-
galom. Mit jelent konkrétan?

– Egy új juttatást vezetnek be, a
túlélő házastársi segélyt, amely az
elhunyt házastárs nyugdíjának a
25%-át képezi, amelyre akkor jogo-
sult a túlélő házastárs, hogyha nem
választja az utódnyugdíjt. Ez a se-
gély halmozható lesz a túlélő házas-
társ saját nyugdíjával, tudniillik
jelen esetben az utódnyugdíj és a
saját nyugdíj között kell válasszon
az érdekelt. A módosítás következ-
tében megmarad az érintett személy
nyugdíja és kiegészítésként fogja
kapni az elhunyt házastárs nyugdí-
jának 25%-át, a túlélő házastársi se-
gély megnevezése alatt, így hát egy
nagyobb végösszeget eredményez-
het.

– Milyen feltételeknek kell eleget
tenni ahhoz, hogy erre a segélyre
jogosulttá váljék a túlélő házastárs?

– Erre a segélyre ahhoz, hogy jo-
gosulttá váljék a túlélő házastárs, az
alábbi feltételeket kell teljesíteni: 1.
Rendelkezik a teljes hozzájárulási
periódussal; 2. Betöltötte a standard
nyugdíjkorhatárt; 3. Nem házaso-
dott újra; 4. A házasság terjedelme
legkevesebb 10 év volt, és a meg-
ítélt összeg nem haladja meg a mi-
nimális bruttó jövedelem 80%-át.

A késő őszi időjárás
miatt november vége
felé már fokozottabb
figyelemmel és veze-
téstechnikával kell
közlekedni a közuta-
kon, ezért a balesetek
elkerülése érdekében
a rendőrségi közle-
mények elővigyáza-
tosságra intik a
gyalogosokat is. 

A műszaki biztonság
egyik alapkövetelménye a
futómű és a gumiabroncs
kifogástalan állapota. A
köd, a szitáló hó, a csú-
szós utak mindennapossá
válnak, ezért a hirtelen fé-
kezés balesetveszélyes
lehet. Mivel rövidebbek a
nappalok, a járművezetők-
nél hamarabb jelentkezik a
fáradtság, csökken a reakcióidő, ezért több pihenőt
érdemes tartani. A pára, a köd rontja a távolságbecslő
képességet, ugyanakkor a hó, illetve csapadék fá-
rasztja a szemet, ezért a közlekedési eszközök, útjel-
zők elkerülhetik a gépjárművezető figyelmét.
Nagyobb követési távolságot tartva, lassabban kell
vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének koc-
kázata, és egy esetleges rossz manőver esetén a hibák
könnyebben korrigálhatók. 
Ködlámpa és rövid fény 

A téli gumi használata mellett nem elhanyagolandó
a ködfényszórók és a hátsó helyzetjelző ködlámpák
használata ködös időben. A hátsó ködlámpák révén
időben észrevesznek a mögöttünk érkezők, amennyi-
ben azonban oszlopban halad a gépkocsisor, a hátsó

ködzárófény zavarhatja a mögöttünk haladó gépko-
csivezetőt, ezért ajánlott lekapcsolni azt. A fények
rendkívül fontosak, mivel rossz látási viszonyok kö-
zepette azáltal válhat a gépjármű láthatóvá a közúti
forgalomban. A ködlámpákat a rövid fénnyel egyide-
jűleg kell használni. A csúszós utakon való kanyaro-
dás során nem ajánlott a fékpedált nyomni, lehetőleg
a motorféket kell használni. A nagyobb távolságra
utazók ellenőrizzék a gépkocsijuk műszaki állapotát:
a fékrendszert, klímaberendezést, téli gumikat stb.
Hasznos időben tájékozódni az időjárási körülmé-
nyekről, ugyanakkor a szükséges felszerelések – hó-
lapát, vontatókötél, fagymentesítő zárolajozó,
élelmiszer és ital, takaró, melegebb ruhadarabok –
nélkül ne induljanak útnak. (szer)

Közúti közlekedés
Őszi, ködös időben 
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Közérthetően az új nyugdíjtörvényről
Csép Éva Andrea parlamenti képviselővel (III.)

Tervezettől a törvényerőre emelésig vezető úton

Szer Pálosy Piroska

Iskolákat, osztályokat várnak
Játszva tanulni és tanítani

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt Gyermekek tevé-
kenységének támogatása című pályázaton a Székely Társas-
játékok sikeres pályázatot nyert a Játszva tanulni és tanítani!
című projektjével. Ennek megvalósítására várják iskolák, osz-
tályok jelentkezését december 6-áig. A részt vevő osztályok
egy-egy társasjátékot kapnak ajándékba.

A pályázat célja, amely egyben mottója is: Játszva tanulni és tanítani!
A pályázatban azt vállalták fel, hogy a székelyföldi (Hargita, Kovászna,
Maros megye) magyar iskolákat megkeresve társasjáték-bemutatót és tár-
sasjátékozást tartanak 6-10 éves, I–IV. osztályos gyerekek számára. A csa-
patjáték élménye által több alkalmas közösségi játék szervezésével
erősíteni szeretnék a régióban, minimum 2800 gyermekben az önismere-
tet, a csapatszellemet, az együttműködést, hogy ezáltal kapcsolatokat épít-
senek és erősítsék azt. A Székely Társasjátékokat használva ugyanakkor
a helyi értékeket és hagyományokat is céljuk tudatosítani. Azon túl, hogy
maradandó élményt nyújtanak a játékok révén, a projekt segít abban a
kezdeményezésükben is, hogy a gyerekek időnként társasjátékozzanak
akár otthon, akár az iskolában. 

A programon részt vevő osztályok egy-egy társasjátékot kapnak aján-
dékba. Erre a programra várják iskolák, osztályok jelentkezését december
6-ig az alábbi elérhetőségeken: mobil: 074-453-991, e-mail:
gyuritimi@gmail.com. (sz)

Fotó: illusztráció

Fotó: illusztráció
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Egyévi húsadagot fedez

Adomány lovagoktól gyerekeknek
Nagylelkű adomány érkezett
szombaton a székelyabodi
gyermekotthon számára: egy
disznót öltek le és dolgoztak
fel az itt nevelkedők számára
a Szent László Társaság
(1861) és Rend jóvoltából.

A rend főkapitánya, n. Imre
László többször is járt Székelya-
bodban, és ismeri az itt nevelkedő
gyerekek sorsát, akik olyan csalá-
dokból származnak, ahol hiányoz-
nak a normális emberi élethez
szükséges körülmények. Az otthon
néhai Márton Zoltán polgármester
lobbija révén került a faluba, ezáltal
felkaroltak néhány Küküllő menti
gyereket, megmentették a helyi is-
kolát és tanítói lakást, és néhány
helybelinek munkahelyet teremtet-
tek – tudtuk meg a helyi n. Nagy
Miklós lovagtól. A rend főkapitá-
nyától jött az ötlet, hogy vásárolja-
nak disznót, és vágják le a
gyermekotthon részére, mert ezzel
biztosítanák az egyévi húsadagot.
Ez egyrészt gazdaságosabb is,
mintha mészárszéki termékeket vá-
sárolnának, másrészt a disznó mel-

lett háztáji gazdaságokban termelt
krumplit, tojást, zöldséget vásárolva
a helyi termelőket, falusi gazdákat
is segítik. A rend központi kincstá-
rából a főkapitány ötszáz eurót utalt
ki, továbbá a magyarországi Hudák
Mihály rendtárs tízezer forinttal já-
rult hozzá, az összeget a rend nyári
budapesti találkozóján adták át az
erdélyieknek. A kezdeményezéshez
az erdélyi rendtagok is hozzájárul-
nak. Hasonló karitatív tevékenysé-
get más településeken is
folytatnának a jövőben, hiszen a
nemzet, haza, család jelszavak mel-
lett a rászorulók megsegítése is a
rend alapelvei közé tartozik.
Befogadták őket

Az abodi otthon 10-12 gyermek
befogadására képes, és sajátossága,
hogy nem árvaház, hanem nehéz
sorsú családok gyerekeit segíti, akik
legtöbbször nem jutnak elégséges
táplálékhoz, ruházathoz, megfelelő
iskoláztatáshoz – mondta el lapunk-
nak az otthont vezető marosvásár-
helyi Fekete Attila és felesége,
Sandra, aki 1998-ban érkezett Hol-
landiából országunkba. A marosvá-
sárhelyi Lidia gyermekotthonban
dolgozott, és mivel ott a legtöbb rá-
szoruló falusi volt, egy idő után

megszületett az ötlet, hogy vidéken
is nyitni kellene egy hasonló ott-
hont. Az ötletet tett követte, 2013-
ban bejegyeztek egy egyesületet, a
következő évben megtalálták az
abodi tanítói lakást, amely harminc

éve lakatlan volt, majd 2015 tava-
szán indították el az otthont. Fő cél-
juk, hogy napi háromszori étkezést,
ruházatot és oktatást biztosítsanak a
gyerekeknek. Emellett arra is fi-
gyelnek, hogy a gyerekek készülje-
nek a tanórákra, a nagyobbakat
pedig próbálják ránevelni a falusi
munkára, hiszen ebből a környezet-
ből származnak, és lehet, hogy
életük nagy részét ott fogják leélni,
ezért munkára is kell nevelni őket. 

A szülőkkel állandó kapcsolatot
tartanak, hiszen ez az otthon nem
helyettesíti a családot, a gyerekek a
nagyobb ünnepekkor, vakációkban
és néha hétvégeken is hazatérnek
néhány napra. Jelenleg nyolc 3 és
13 év közötti lakója van az otthon-
nak, de továbbiakat is tudnak fo-
gadni. Óvodába, elemi és általános
iskolába járnak Abodban és Makfal-
ván, és volt már egy fiatal, aki a
nyolcadik osztály elvégzése után
inasképzőben tanul tovább. 

Az otthont néhány hollandiai
szervezet támogatja, egy-egy hol-
land és svéd szervezettől ruházatot
is kapnak, de a megyében is talál-
tak néhány vállalkozót, tavaly a
fintaházi református gyülekezet-
ben, idén tavasszal a búzásbese-
nyőiek gyűjtöttek számukra, akadt
egy kolozsvári támogató is, aki

gyümölcsöt biztosított, és a helyi-
ektől is kapnak befőttet, lekvárt, za-
kuszkát. A négy alkalmazott nevelő
fizetését hollandok állják, és jelen-
leg egy önkéntesük is dolgozik az
otthonban.

A mostani adománnyal kapcso-
latban az otthont vezető házaspár
elmondta: nem is hitték el, hatalmas
ajándék ez számukra, a hús változa-
tossá teszi az étrendet, a gyerekek
vasárnaponként egy-egy kiadós sze-
let húst is ehetnek. Nem ők kérték a
segítséget, hanem az adományozóé
volt az ötlet. Ez azt jelenti, hogy jó
helyen vannak, a közösség befo-
gadta az otthont, és ez segítség a
munkájukban.
Jó helyre került

Az abodi alkalom a rend erdélyi
törzsszéke számára találkozási lehe-
tőség is volt, ugyanakkor látlelet a
rend azon feladatáról, hogy támoga-
tást nyújtson ott, ahol erre szükség
van – tette hozzá n. Koncz László
Ferenc erdélyi törzsszéktartó. Úgy
érzi, jó helyre került a rend központi
pénztárából a támogatás, az intéz-
ményben olyan gyerekekkel foglal-
koznak, akiknek ez családot,
otthont, nevelést, gondozást, jövőt
jelent. Ebben a feladatban vállalt
részt saját erejéhez mérten az erdé-
lyi törzsszék.

Angyalkaraván – Légy angyal kétszer!
Rendhagyó mobil kézművesvásárt szervez a Transylvanian Art and Trade Egyesület Erdély öt városában

A Transylvanian Art and Trade
Egyesület rendhagyó vásár-
karavánt szervez a november
29-e és december 14-e kö-
zötti hétvégeken, közel 40 er-
délyi kézművessel, öt erdélyi
városban: Marosvásárhelyen,
Székelyudvarhelyen, Kolozs-
váron, Segesváron és Med-
gyesen. Az Angyalkaravánon
elsősorban erdélyi, eredeti
kézműves ajándékokat lehet
vásárolni, amelyeket lehető-
ség lesz környezettudatosan
be is csomagolni, de emellett
komplex programmal is ké-
szülnek a szervezők.

A kézművesvásár kínálatában
tudatosan összeválogatott felhoza-
tal lesz. Személyre szabott, érté-
kes kézműves termékeket lehet
majd vásárolni, nem csillagászati
áron, a vásár egyik különleges-
sége pedig, hogy a látogatók 
tanácsadásban is részesülnek,
amennyiben elmondják, kinek
szeretnének ajándékot vásárolni,
és pár jellemzőt az illetőről, így

segítenek megtalálni a megfelelő
kézműves termékeket. Sokszor
okoz fejtörést, hogy szeretteink-
nek, kollégáknak, pedagógusok-
nak milyen ajándékot vásároljunk
karácsonyra, aminek személyes
jellege is van. Az Angyalkaraván
erre nyújt széles választékot, ér-
tékhordozó helyi termelőktől,
kézművesektől, tudatosítva a vá-
sárlókban, hogy ne vásároljanak
sok fölösleges tárgyat, hanem ke-
vesebbet, de azt személyre szabot-
tan és helyitől.

A vásár másik tudatosító pillére a
„zero waste” alapkoncepció,
ugyanis amellett, hogy a helyszínen
lehetőség nyílik környezettudatos
ajándékcsomagolásra, minden kéz-
műves a termékeit ezen elv alapján
kínálja.

Az Angyalkaraván jótékonyko-
dásra is lehetőséget kínál, minden
helyszínen ugyanis gyűjtés lesz
azon szervezeteknek, amelyek an-
gyalainak több szárnyra is szüksé-
gük van: Marosvásárhelyen és
Székelyudvarhelyen a Materna

Központ részére, Medgyesen a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány által
támogatott leendő gyermekotthon
kap egy kis segítséget, Segesváron
a Kalkuttai Teréz Anya Gyermekvé-
delmi Központ, Kolozsváron pedig
az Életfa Egyesület.

Az Angyalkaraván rendhagyó
mivoltához sorolandó még egyebek
mellett az élő zene minden helyszí-
nen, az interaktív gyerekfoglalkozá-
sok, valamint a képeslapíró sarok.

A szervezők minden érdeklődőt
szeretettel várnak a helyszínek va-
lamelyikére, hangsúlyozva, hogy
minden vásárlónak köszönhetően
egy másik erdélyi családnak is aján-
dék kerülhet a fa alá, innen a „Légy
angyal kétszer!” mottó is.
Helyszínek és időpontok:

Marosvásárhely – november 29.,
péntek, 16–21 óra és november 30.,
szombat, 9–20 – Kultúrpalota elő-
csarnoka

Székelyudvarhely – december 1.,
vasárnap, 10–20, Bocskai terem

Kolozsvár – december 7., szom-
bat, 10–20, Planetárium kávézó 

Segesvár – december 15., vasár-
nap, 10–20, CFR klub terme

Medgyes – december 14., szom-
bat, 10–20 óra, Schuller Ház

Az esemény Facebook-oldala:
facebook.com/angelcaravanangel

Kapcsolattartó: Czirjék Katalin
főszervező, tel: 0740-939-768.

Gligor Róbert László

A disznó mellett helyi terményeket is vásároltak a konyhára

A lovagrend erdélyi tagjai egy disznóval ajándékozták meg az abodi otthont Fotó: Gligor Róbert László
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A Balavásáron megsérült és a Marosvásárhelyi Ál-
latkertben gondozott medve magához tért a kómából.
Az állatorvos és az állatkert alkalmazottai éjjel-nappal
felügyelik.

A megközelítőleg kétéves nőstény medvét Balavásár
térségében gázolta el egy gépkocsi az E60-as országú-
ton. A sérült állatot kómás állapotban, speciális ketrec-
ben szállították el az állatkert munkatársai, akik
kialakítottak egy helyet a gondozására és kezelésére az
állatkertben. Az állatorvos állandó megfigyelés alatt

tartja. Az antibiotikumokkal, gyulladáscsökkentőkkel
és hidratálással történő kezelés után a medve életjelt
adott, sőt, már gyümölcsöt is evett. Az állatkerti gon-
dozók optimisták, remélik, hogy teljesen felépül.

Amennyiben a kezelés alatt álló állat meggyógyul,
szabadon engedik, azon a helyen, ahol rátaláltak, azaz
a Balavásárhoz tartozó vadászati övezetben.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, 
bel- és külkapcsolati osztály

Magyarország és Románia stratégia érdeke az
észak–dél tengely erősítése, a határ menti autópályák
kiépítése, a vasúti összeköttetések biztosítása, vala-
mint annak támogatása, hogy magyar–román közös
vállalatok ki tudjanak jutni harmadik országok piaca-
ira is – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Ma-
gyar–Román Tagozata megalakulásának 20. évfordu-
lója alkalmából rendezett ünnepségen hétfőn
Békéscsabán.

Semjén Zsolt kifejtette, kulcsfontosságú a Békés-
csaba-Arad-Temesvár, valamint a Debrecen–Nagyvá-
rad közti autópályák megépítése, a határok között a
vasúti összeköttetés biztosítása.

Hozzátette: az Európai Unióban autópályán már el
lehet jutni Záhonytól Gibraltárig, legalább ilyen fontos
lenne a Balti- és a Fekete-tengert összekötő észak–dél
tengely is, ami Magyarország, Románia, Szlovákia és
Lengyelország számára is előnyökkel járna.

Semjén Zsolt fontosnak nevezte, hogy a magyar–
román tagozat húszéves működése révén több közös
vállalat is létrejött, de az egymás piacain való megje-
lenés mellett erősíteni kell, hogy a vállalatok kijussa-
nak harmadik országok piacaira is.

A miniszterelnök-helyettes úgy vélekedett, a jó gaz-
dasági és politikai kapcsolatok között szoros kölcsön-
hatás van, amely az országok és az ott élők közti
barátságot, sorsközösséget is erősíti.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar–

Román Tagozata 1999 nyarán alakult meg Békéscsa-
bán azzal a céllal, hogy a határ menti gazdasági kap-
csolatokat erősítse.

Orosz Tivadar, a Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara (BMKIK) elnöke, a tagozat vezetője el-
mondta, mára valamennyi román régióval van kapcso-
latuk, számos határon átnyúló projektet valósítanak
meg egyebek mellett a foglalkoztatás terén. Példaként
elmondta, Arad megyében egy expo kialakítását segí-
tették, magyar oldalon egy magyar–román üzleti köz-
pont jött létre, és kapcsolatban vannak egy nagyváradi
egyházi alapítvánnyal is.

Orosz Tivadar hangsúlyozta, a kétoldalú kapcsola-
tokat fellendítette a két ország uniós csatlakozása és a
védővámok leépítése; mára Magyarország Németor-
szág után Romániába exportál a legtöbbet.

Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykö-
vete a rendezvényen elmondta, csaknem 14 ezer ma-
gyar részesedésű vállalat van bejegyezve a román
piacon, amelyek jegyzett tőkéje eléri az 1,4 milliárd
eurót.

A két ország közti áruszállítás volumene megközelíti
a 8 milliárd eurót, a kereskedelmi kapcsolatokat a
2008-as válság is csak minimálisan tudta visszavetni.
Szorgalmazzák a határkeresztező kisebb léptékű utak
építését, határátkelők megnyitását, továbbá javaslatot
tettek a Budapest–Kolozsvár közti nagysebességű vas-
útvonal közös megvalósításának vizsgálatára – húzta
alá. (MTI) 

Sajtóközlemény

Rekordnövekedés az európai
okostelefon-eladásokban

Történetének a legnagyobb, 8 százalékos harmadik negyedévi forga-
lomnövekedését érte el az európai okostelefon-piac a Canalys piackutató
cég felmérése alapján.

Nyolc százalékos növekedésével az európai piac nyújtotta a legjobb
teljesítményt az idei harmadik negyedévben, megelőzve az ázsiai-csen-
des-óceáni térség hat százalékos piaci növekedését is. A forgalomnöve-
kedés elsősorban a piacvezető dél-koreai Samsungnak volt köszönhető,
amely az előző évinél 26 százalékkal több okostelefont értékesített.

Az értékesítési rangsorban második kínai Huawei a második negyed-
évi „katasztrofális” 8,5 millióról 11,6 millióra növelte a harmadik ne-
gyedévben az eladásait, korrigálva az ellene életbe léptetett amerikai
szankciók hatását. Az egy évvel korábbihoz képest viszont a Huawei
harmadik negyedévi eladásai nem mutattak lényeges változást.

Az átlagos piaci növekedéstől elmaradó Huawei által szabadon ha-
gyott vásárlói kapacitásra a Samsung mellett elsősorban a többi kínai
gyártó „ugrott rá”. A legnagyobb mértékben így az eladási rangsorban
egyébként a Samsung mögött messze a negyedik kínai Xiaomi növelte
eladásait a harmadik negyedévben, 73 százalékkal. Nagy erőkkel igye-
keznek ugyanakkor az európai piacra behatolni a kínai Oppo, Oneplus,
Realme és Vivo cégek is.

Az új belépőknek és az 5G hálózati fejlesztéseknek köszönhetően így
2020-ban izgalmas piaci fejleményekre lehet számítani Európában a Ca-
nalys szakértői szerint. Megjegyzik ugyanakkor, hogy mivel az európai
mobilszolgáltatói piac jóval több szereplős, mint az amerikai vagy a
kínai, az 5G hálózatok fejlesztése is lassúbb ütemben halad majd. Az
okostelefon-gyártók számára viszont a többi hálózati szolgáltató egyút-
tal több potenciális üzleti partnert, azaz több belépési lehetőséget jelent.

A harmadik negyedévben 52,5 millió okostelefon fogyott az európai
piacon, nyolc százalékkal több a 2018 harmadik negyedévi 48,8 milli-
ónál.

Az eladási listát a harmadik negyedévben a Samsung vezette 18,7
millió, az egy évvel korábbinál 26 százalékkal több okostelefon eladá-
sával Európában. A Samsung piaci részesedése 35,7 százalékra duzzadt
30,4 százalékról.

A Huawei 11,6 millió okostelefont értékesített a harmadik negyedév-
ben a 2018 harmadik negyedévi 11,7 millió után, ami 0,01 százalékos
csökkenésnek felel meg. A piaci részesedés 22,2 százalékra csökkent
23,9 százalékról.

Az Apple eladásai 4 százalékkal 9,8 millióra csökkentek 10,2 millió-
ról, piaci részesedése 18,6 százalékra zsugorodott 20,8 százalékról.

A Xiaomi 5,5 millió okostelefont adott el, 73 százalékkal többet az
egy évvel korábbi 3,2 milliónál, piaci részesedése pedig 10,5 százalékra
duzzadt 6,5 millióról.

Az öt legnagyobb piaci szereplő között a HMD Global Oy (a Nokia
utódja) 0,9 millió készüléket értékesített az idei harmadik negyedévben,
21 százalékkal kevesebbet a tavalyi harmadik negyedévi 1,2 milliónál,
piaci részesedése így 1,8 százalékra csökkent 2,4 százalékról.

Az összes többi gyártó együtt 5,9 millió készüléket értékesített a har-
madik negyedévben Európában, 24 százalékkal kevesebbet a 2018 har-
madik negyedévinél. Piaci részesedésük 11,2 százalékra csökkent 16,0
százalékról. (MTI)



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ 2 szobás, bútorozott
tömbházlakás a Szabadság utcában.
Bére: 200 euró. Tel. 0746-747-089.
(1/5430)

MINDENFÉLE

INGYENES endokrinológiai vizsgálat,
csontszűrés. Tel. 0265/311-771.
(1/5444-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21682-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (14/4/5138)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést cseréppel
és lemezzel, tetőszigetelést, bármi-
lyen munkát, teraszkészítést, kisebb
javításokat, garázskészítést. Nyugdí-
jasoknak kedvezmény. Tel. 0748-669-
239, Misi. (5/5343-I)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető-
felújítást és bármilyen más munkát.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0758-199-531, Jani. (6/5344-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést, csatornajavítást, csatornakészí-
tést, hófogó készítését, bármilyen
szigetelést, cserépforgatást. Tel.
0759-467-356. (10/5383-I)

25% TÉLI kedvezmény a munkadíjra
és az anyagra. Vállalunk festést, va-
kolást, tetőjavítást. Tel. 0745-534-
239. (2/5427)

VÁLLALUNK tetőjavítást, festést, va-
kolást, csatornapucolást. Tel. 0747-
816-052. (2/5427)

NYUGDÍJASOKNAK 25% kedvez-
mény a munkadíjra és az anyagra.
Vállaljuk régi tetők megjavítását és
egyéb munkát. Tel. 0752-517-647.
(2/5427)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (3/5008-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„...szivedből szivükig búsan-me-
részen
építs valami szép felhőhidat.
...s a kósza lángból, mely feléd
lobog,
fogj el bár egy ... szikrát,
s vidd magaddal, mint boldog zá-
logot!”
A szelídség és szeretet nagyasz-
szonyára, NAGY ÁGNES tanár-
nőre (1951–2012) emlékezünk és
emlékeztetünk november 26-án,
az igazak és halhatatlanok ho-
nába költözésének 7. évforduló-
ján. Életének fénye családjának
ajándék volt, amely lelkünkben
elvehetetlenül tovább világít.
Benne tiszta jóság s örök új erő
van: Isten volt és van benne.
Mindörökké! Szerettei. (5453-I)

Bús temető csendes susogása,
oda megyünk hozzád, ez maradt
csak hátra. Ott pihensz, ahol már
nem fáj semmi, nyugodalmadat
nem zavarja senki. 
Fájó szívvel emlékezünk a szere-
tett, jó édesanyára, anyósra,
nagymamára, MÁTHÉ IBOLYÁRA
született Siklódi halálának har-
madik évfordulóján. Áldott, szép
emlékét szeretettel őrzi leánya,
Tünde és családja, valamint a kis
dédunoka, Benett. (5451-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, gyer-
mek, testvér, rokon, jó barát és
szomszéd, 

TIMÁR LÁSZLÓ 
életének 57. évében, hosszas, de
türelemmel viselt szenvedés
után csendesen megpihent. Te-
metése november  27-én 15 óra-
kor lesz a remeteszegi
temetőben. 
Búcsúzik tőle felesége, fia, édes-
anyja, testvére és annak csa-
ládja. (5485-I)  

Megtört szívvel tudatjuk mind-
azokkal, akik szerették és tisztel-
ték, hogy a drága jó férj, gondos
édesapa és nagyapa, após, apa-
társ, rokon, jó barát és szom-
széd, 

PAŞCU JÁNOS 
a közüzemek volt alkalmazottja
életének 81. évében hosszan
tartó betegség után csendesen
megpihent. Temetése november
27-én, szerdán 13 órakor lesz a
remeteszegi temetőben, unitá-
rius szertartás szerint.  
Gyászoló felesége, Marika,
leánya, Ildikó, veje, István, uno-
kája, Tamás. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (5461-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A még élő volt  cukorgyári
dolgozók búcsúzunk volt kol-
légánktól és barátunktól,
SIMON BÉLÁTÓL. Igaz, jó ba-
rátod, a Donáth család. (sz-I)

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Moldovan Dumitru kollégánk-
nak és családjának szeretett
ÉDESAPJA elhunyta alkalmá-
ból. Isten nyugtassa békében!
A Marosszentannai Polgár-
mesteri Hivatal munkaközös-
sége és alpolgármestere. 
(546 -I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz ELÁRUSÍTÓNŐKET: Unirii és kör-
nyéke (Annamari, tel. 0756-128-308), November 7. negyed és kör-
nyéke (Lilla, tel. 0756-128-311); Meggyesfalva (Kinga, tel.
0756-128-309); Tudor negyed (Andi, tel. 0756-128-312). (64225-I)

MUNKATÁRSAT keresek FESTÉSI MUNKÁLATOK elvégzésére,
tapasztalat nem szükséges. Tel. 0745-018-784. (64239-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz SOFŐRÖKET. Nyolcórás munka-
idő, előnyös munkabér + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (64267)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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.)
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Szomorú szívvel emlékezünk  no-
vember  27-én DUPPA ISTVÁNRA
halálának 10. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Felesége, leánya, testvére, Öcsi és
családja, unokája, Olivér, veje, 
Lacika, keresztlánya, Erika. (5475)

„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, 
Míg élünk, szívünkben őrizzük őket.”
Kegyelettel emlékezem november 27-
én drága édesanyám, özv. SZŐCS 
JÓZSEFNÉ szül. Fábián Magdolna
halálának 4. évfordulóján. Szép emlé-
két hálás szívvel, tisztelettel őrzöm.
Emléke legyen áldott, pihenése csen-
des! 
Szerető  leánya, Székely Katalin és
családja. (5478-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba. Bővebb információ a 0265/224-300-as
telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere
címszónál. (sz.-I)

Adófizetők rendelkezésére álló pénzügyi
szolgáltatások 

A Maros Megyei Pénzügyi Hivatal felhívja az adófizetők figyelmét, hogy
vegyék igénybe a privát virtuális tér (SPV) online szolgáltatást, amely a
nap 24 órájában mind a magánszemélyek, mind a jogi személyek
rendelkezésére áll. 
A privát virtuális tér (SPV) lehetővé teszi a pénzügyi információkhoz való
hozzáférést, az adónyilatkozatok benyújtását, továbbá pénzügyi
dokumentumok és intézkedések kézhezvételét. Az SPV révén továbbított
dokumentumok ugyanolyan jogerővel bírnak, mint a postán beküldött
vagy személyesen benyújtott dokumentumok. Az SPV használata esetén
nincs szükség a pénzügyi iratok másfajta közlésére.
Az online kommunikáció nagyon hasznos, sok előnnyel,
időmegtakarítással jár, s az adófizetők közvetlenül juthatnak hozzá az
időszerű pénzügyi információkhoz. 
A privát virtuális tér a következő linkre kattintva érhető el:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare
persoane fizice/persoane juridice. 
Tájékoztatjuk az adófizetőket, hogy a pénzügyi hivatal self service
(önkiszolgáló) rendszerben internet-hozzáférhetőséggel számítógépeket
bocsát a rendelkezésükre, amelyeken elérhető az online szolgáltatás.
Kérésre a pénzügyi szakemberek közvetlenül útbaigazítják az
adófizetőket a pénzügyi kötelezettségek teljesítése érdekében. 
A pénzügyi előírások alkalmazásával kapcsolatban telefonon is, a
központi tudakozóban tájékoztatják az adófizetőket. A call center
telefonszáma: 031-403-91-60. 

A Maros Megyei Pénzügyi Hivatal kommunikációs osztálya

MAROS MEGYEI TANÁCS

Októberben is ellenőrizték a Románia iskoláiért
program keretében kiosztott termékeket

A Románia iskoláiért program (tej és kifli program)
lebonyolításáért felelős megyei bizottság nevében
tájékoztatjuk a lakosságot, hogy októberben a Maros
Megyei Közegészségügyi Igazgatóság 33 Maros me-
gyei tanintézetben végzett ellenőrzést, illetve meg-
ismételték az ellenőrzést a nyárádszeredai Genesis
pékség konyhájában. A vizsgálatok során több he-
lyen is észleltek rendellenességeket, így a kerelő-
szentpáli óvodában, a marosfelfalui óvodában, a
makfalvi óvodában és a székelyabodi óvodában nem
volt megfelelően kialakított helyiség a Románia is-
koláiért program keretében kiosztott termékek tá-
rolására. A hiányosság miatt 1000 lej pénzbírságot
róttak ki, illetve figyelmeztetést kaptak az intézmé-
nyek. A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
ugyanakkor megállapította, hogy a Genesis pékség
által készített teljes kiőrlésű kifli paraméterei most
már megfelelnek a törvényes előírásoknak. Így jó-
váhagyták, hogy a pékség újrakezdje a kifli gyártá-
sát és kiosztását a nyárádszeredai tanintézetekben.
Szintén október folyamán a Maros Megyei Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság
kilenc tanintézetnél, egy gyártóegységnél és egy
raktárban végzett ellenőrzést a Románia iskoláiért
program keretében kiosztott termékek kapcsán, és
nem találtak rendellenességet. 
A Nyárádszeredához tartozó tanintézetekben újra
kapnak pékterméket és almát is az óvodások és is-
kolások, a kormányprogramnak megfelelően, miután
korábban egy ideig fel volt függesztve a péktermé-
kek szállítása a Genesis pékségnél észlelt szabályta-
lanságok miatt, illetve a Logistic Media Pop Art
cégnek problémái voltak az alma beszerzésével. 
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Szilveszter Bulgáriában:
Albena

Időpont: 2019.12.30. – 2020.01.02.
Szálloda:
PrimaSol
Ralitsa 
Superior 3*
Ár: 242
EUR/fő/3
éjszaka
Ellátás: 
all inclusive

Élő zene, medencehasználat az árban.
Részletek irodánkban!

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között. 

Várjuk Önöket!

Gyakorlati oktatót 
keresünk

szállodaiparba, tapasztalat nem szüksé-
ges, teljes körű felkészítést biztosítunk.
Helyszín: Marosvásárhely

Feladatkör:
– szakmai betanítás, csoportfelügyelet
– szállodai munkára jelentkező szemé-

lyek gyakorlati betanítása

Elvárás:
– magyar és román nyelv ismerete
– jó fizikai állóképesség

Jelentkezés és egyéb infók: 
cv@westjobs.eu

Irodai csoportvezetői munkakörbe 
keresünk jó kommunikációs 

készséggel rendelkező személyt.

Feladatok:
– 5-6 fős csapat koordinálása
– munkabeosztás-készítés
– csapatmotiváció, előre tervezés
–  napi megbeszélések
– beszámolók (reportok) készítése

Előnyt jelent:
– hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
– jártasság call centerben 

Jelentkezés és egyéb infók: 
cv@westjobs.eu


