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Kávéfőzés és művészet

Egyedülálló tanfolyam Erdélyben

Folyamatosan
bizonyítanak
a „művészetis”
diákok

Az első félévi mérleg alapján sikeres
szereplések egész soráról számolhatnak be a Marosvásárhelyi Művészeti
Szaklíceum diákjai, ami elégtételt jelent szaktanáraik és az iskola vezetősége számára is.

____________5.
Ízes, aromás
mezőségi
fűszerpaprika

A mezőpaniti Nagy Dániel fűszerpaprika-termesztéssel foglalkozik. Ez
azért dicséretes, mert a fiatalember
arra szánta el magát, hogy otthon, a
szülőföldjén próbál megélhetést teremteni.

____________6.
Sakk: Ob-címek,
csapatbronz
és válogatott
kerettagság
az ISK-nál

Harmadik helyen végzett a Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub a gyerek,
serdülő és ifjúsági korosztályú sakkozók országos bajnokságán, Félixfürdőn, az érmek száma alapján
kialakított rangsorban.

Kávészakértő, baristatanfolyam ünnepélyes megnyitójára került sor hétfőn
Marosvásárhelyen, a Nyárád utca 6.
szám alatt. A Transylvanian Barista Academy tanfolyamokat és szakképzéseket
ajánl olyan személyek számára, akik
ezen a szakirányon terveznek elindulni
vagy a vendéglátóiparban tevékenykednek.

Szer Pálosy Piroska

Az alternatív kávéfőzés mesterei, a tejhabkészítés és -öntés művészei, olaszosan baristák
számára hoztak létre Erdélyben egyedülálló
képzési lehetőséget Marosvásárhelyen. Az erdélyi kávészakértők társaságának (TBA) megálmodója két marosvásárhelyi fiatal, a Petru
Maior Egyetem gazdaságtudományok szakának
egykori hallgatói, Zsigmond István és Dorin
Ogleja. A vállalkozói szellem és a minőségi
kávé szeretete hozta össze őket és vágtak közös
vállalkozásba.

Fotó: Nagy Tibor

Amint Zsigmond István elmondta, négy
évvel ezelőtt az Office Caffe projekttel azt tűzték ki célul, hogy azok is hozzájuthassanak a
minőségi kávé élményéhez, akik irodákban dolgoznak, majd útjára indították az első coffee
bike-ot, és részt vettek többek között olyan közösségi projektekben is, mint a kerékpárosok
reggeliztetése, a Breakfast for bikers. A fiatal
vállalkozók az erdélyi kávészakértők
(Folytatás a 4. oldalon)

Két igazgatót neveztek ki tegnap

Székely Szilárd veszi át
a katolikus iskola vezetését

Tegnaptól végre van igazgatója a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceumnak. Az oktatási minisztériumtól kapott átirat alapján a megyei tanfelügyelőség érvényesnek nyilvánította dr. Tamási Zsolt-József
versenyvizsgáját, akit kineveztek, majd az ellene elrendelt hatósági felügyelet miatt felfüggesztették tisztségéből, és Székely Szilárd római katolikus vallás szakos
tanárt bízták meg az iskola vezetésével, akit február 14én Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes iktatott be, megbízva az igazgatói feladatok teljes körű ellátásával.
Kérdésünkre Székely Szilárd reményét fejezte ki,
hogy visszatér a normális kerékvágásba az élet az iskolában, és sikerül behozni a lemaradásokat. Megtették
ugyanis az első lépést a kincstárnál, hogy biztosítsák
számára az aláírási jogkört, ami lehetővé teszi, hogy a
tanerők és a kisegítő személyzet felvehesse az elmaradt
decemberi és januári fizetését. Ezenkívül az iskola kibocsáthat minden olyan okiratot, amelyet az igazgatónak kell aláírnia.
Kovács Emma a koronkai Tholdalagi Mihály iskola élén
A megyei tanfelügyelőség a szülők panasza alapján,
a versenyvizsga lebonyolításáig ideiglenes jelleggel tegnap Kovács Emma matematikatanárnőt nevezte ki igazgatónak, miután a szülők és a pedagógusok által
kifogásolt Raţiu Corina óvónő lemondott tisztségéből.
(b.)

____________9.
2011-től kérvényezik
az aszfaltozást

Évek óta csak ígéreteket kapnak a
marosvásárhelyi Egyesülés negyedi
Fasor (Pomilor) utca lakói, amit a mai
napig nem aszfaltoztak le. Maradt a
sár, tátonganak a gödrök, pedig forgalmas utcáról van szó, ami a Szabadi
utat a Remeteszeg utcával köti össze.

____________11.

Összhangpróba

Karácsonyi Zsigmond

A politikán kívül is van élet. Sőt. Igaz, nehéz ezt elhinni
ezekben a napokban, amikor tehetetlen keserűségükben
százezrek követelik a számukra hiteltelen politikai osztály
bebörtönzését és a demokratikus választások eredményének
felülírását. Hogy mi lesz a játszma kimenetele, még kétséges, de már jól érzékelhető, hogy a kereskedelmi televíziók
ráharaptak az események szenzációértékére. Még az eddig
higgadt és kiegyensúlyozott hírcsatornák is feladták a pártatlanságuk látszatát a nézettségi mutatók felturbózásának
érdekében. A népszerűségi versenyben kényelmetlen kolonccá vált a szakmai és etikai követelmények betartása.
Még a felügyelő médiahatóság is bénán asszisztál a nyilvánosan elkövetett jogsértések szökőárjához. Egyre inkább
azt érezzük, hogy bulvárosodott a közéletünk, és mi kéjelegve csámcsogunk ezen a látványon. Ebből a közegből
mentett ki egy lelkes fiatal csapat, amikor meghívott, vagy
négytucatnyi társammal együtt, egy esti beszélgetésre. Mindenki ismerős volt, még az ismeretlenek is. Ugyanis valamennyien cselekvő megszállottsággal próbálják jobbá tenni
a marosvásárhelyi magyarság életét. És mégsem politikusok. Vagy pont ezért sikeresebbek. A gyors számbavétel
után rá kellett jönnöm, hogy kapásból még több száz hasonló, de talán más területen ténykedő személyiségnek lett
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 26 perckor,
lenyugszik
17 óra 46 perckor.
Az év 46. napja,
hátravan 319 nap.

Ma KOLOS és GEORGINA,
holnap JULIANNA és LILLA
napja.
JULIANNA: a Juliánusz férfinév női párja.
LILLA: a Lívia és a Lídia régi
magyar becézéséből alakult önálló névvé.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2017. február 14.

Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 60C
min. -40C

1 EUR

4,5048

100 HUF

1,4600

1 USD

1 g ARANY

4,2426

Átszervezték a közbirtokosságot

Panziót alakítanának ki az óvodából

a birtoklevelek kiállítása. A közbirtokosság vállalta fel a magyardellői református temető rendbetételét is, és
arról is döntöttek, hogy a volt óvodaépületet, amelyet visszaszolgáltattak
az egyháznak és már nem használják
korábbi rendeltetése szerint, ugyanis
az óvodásokat Kerelőszentpálra viszik, átalakítják. A lelkipásztor szerint
jó eséllyel pályázhatnak támogatásra.
Az eltelt időszakban elkészült a to- Az elképzelés szerint, megőrizve a
pográfiai felmérés és folyamatban van régi épület stílusát, az óvodát panzióvá

2002-ben alakult meg a kerelőszentpáli közbirtokosság 100
hektár erdővel és 30 hektár legelővel, kaszálóval. A szervezet
az utóbbi időben nem működött,
ezért tavaly új vezetőséget választottak, amelynek élére Csorbai Loránd lelkipásztor került,
mivel a közbirtokosság főrészvényese a református egyház.

alakítanák át: a földszinten étteremmel, konyhával, az emeleten, illetve a
tetőtér átalakításával vendégszobák
lennének.
A falu környezete, a Maros közelsége kiváló faluturisztikai lehetőségeket kínál, ezt szeretné kihasználni a
lelkipásztor. A gazdasági tevékenységgel természetesen a közbirtokosság, illetve a református egyházközség
bevételét gyarapítanák. (vajda)

167,6952

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Hozzáfogtak a marosvásárhelyi
éjjeli menhely felújításához

Márciusig elkészül a marosvásárhelyi menhely épületének
külső szigetelése. A hőháztartás hatékonyságát növelő
munkálatok költségeit norvég alapokból fedezik, a polgármesteri hivatal hozzájárulásával. A hőszigetelés mellett a
menhelyen két hőközpontot szerelnek fel, a régieket jobb
teljesítményűekre cserélik. Jelenleg a menhely teljes kapacitással üzemel, 170 személyt látnak el, ebből harminchárom 2 és 18 év közötti gyerek. Múlt hónapban közülük
hármat családoknál helyeztek el.

Jogi tanácsadás

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

Izzó metaforák: kerámia – üveg –
fém

A fenti címmel rendezett kolozsvári országos biennálé
anyagát hozzák el Marosvásárhelyre, és állítják ki a Kultúrpalota földszinti termeiben, az Art Nouveau Galériában.
A tárlat, amelyen több mint félszáz keramikus, üvegművész, ötvös és fémszobrász munkái láthatók, február 17én, pénteken 18 órakor nyílik. A kiállítást a megnyitón
házigazdaként Mana Bucur, a Képzőművészek Szövetsége Marosvásárhelyi Fiókjának elnöke, valamint Oliv Mircea műkritikus, Nagy Miklós Kund művészeti író és a
kurátor Andrei Florian egyetemi tanár méltatja.

Kirándulás Bálványosra

Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez február 25én, szombaton Bálványosfürdőre, a disznótoros fesztiválra. Érdeklődni és feliratkozni a szervezet Dózsa György
u. 9 szám alatti székhelyen ( I. emelet, 0744- 928-299-es
telefonszám) hétfőtől péntekig 9 -11óra között lehet.

Őrhelyen gyújtott jeltüzek

Február 21-én, kedden délután 5 órától a DIO Házban a
szászrégeni Kemény János Közművelődési Társaság bemutatja Székely Ferenc Őrhelyen gyújtott jeltüzek (Üveghegy Kiadó, 2016) című kötetét, amely több beszélgetést
tartalmaz kortárs magyar írókkal, művészekkel, jeles alkotókkal. A kötetben szereplők közül többen is jelen lesznek
a könyvbemutatón.

Ketten a neten

Március 21-én, kedden este 7 órától a szászrégeni Eugen
Nicoară Művelődési Házban a kézdivásárhelyi városi színház Ray Cooney Ketten a neten című vígjátékát adja elő.
Jegyek elővételben a művelődési ház jegyirodájában munkanapokon 9 – 17 óra között, illetve a 0757-109-450-as,
illetve a 0741-024-882-es telefonszámokon foglalhatók.
Hírszerkesztő: Vajda György

Rendőrségi hírek
Külföldi kiküldetésben a Maros megyei rendőrök

A nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően román
rendőrök külföldön is teljesítenek szolgálatot. Tavaly öt
Maros megyei rendőr Angliában, Franciaországban, Hollandiában és Németországban teljesített közlekedésrendészeti és bűnüldözési szolgálatot. Két rendőr
Magyarországról visszaszerzett egy ellopott személygépkocsit, egy másik a magyarországi rendőrakadémián az
FBI által szervezett tanfolyamon vett részt.
Kiskorú rablók
Február 9-én hajnali 4 órakor egy segesvári 48 éves férfi
értesítette a rendőröket, hogy a segesvári vasútállomás melletti szűk, kivilágítatlan ösvényen megtámadták és elvették
tőle a táskáját. A nyomozást követően kiderült, hogy a rablást két héjjasfalvi gyerek és egy 31 éves nő követte el. A
nőt letartóztatták rablótámadásért.

RENDEZVÉNYEK

Fotó: Vajda György

Ittasan vezetett
Február 13-án este ellenőrzésen a rendőrök Dicsőszentmárton mellett a főúton megállítottak egy 19 éves gépkocsivezetőt. Kiderült, hogy 0,57 mg/l alkohol volt
leheletében. Ittas vezetésért bűnvádi eljárást kezdeményeztek ellene.
Lejárt rendszámtáblával közlekedett
Február 13-án délben a marosludasi Május 1. utcában
egy 42 éves cintosi férfi lejárt rendszámtáblájú gépkocsit
vezetett. Kihágása miatt vizsgálatot indítanak ellene.
Súlyos közúti baleset
Február 14-én, kedden reggel Uzdiszentpéter határában
egy 26 éves szászrégeni gépkocsivezető a jármű nagy sebessége miatt elvesztette uralmát az autó fölött és egy hídfőnek rohant. A férfit súlyos sérülésekkel szállították
kórházba.

Ezüstbeszéd

Farsangi kosaras bál
Szászrégenben

Előadás
az erdélyi magyar örményekről

Valaminek a második része

Ma 18.30-kor a Deus Providebit Ház nagytermében
bemutatják Sebestyén Péter Ezüstbeszéd című jubileumi kötetét. A szerzővel Oláh Dénes beszélget. A
kötet a helyszínen megvásárolható.
Február 16-án, csütörtökön 18 órától a szovátai városháza nagytermében bemutatják dr. Puskás Attila
A szépvízi örmények című könyvet, szerkesztőjével
Szolláth Hunor helytörténész beszélget. Szász Ávéd
Rózsa bemutatja az Élő Örökség című erdélyi magyar
örmény hírlapot. Ugyanakkor Fekete Árpád történész
Örmény magyar gyökerek vidékünkön címmel tart
előadást.

Helyi termékvásár a Petrynél

Február 17-én pénteken 8 és 19 óra között a Magyar
Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum
udvarán ismét helyi termékvásárt tartanak Local Farmers’ Market címmel. A vásár bő felhozatalt kínál a
különböző hagyományos és helyi termékekből, úgymint: hústermékek, tejtermékek, sajtok, méz, lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, borok, pálinka, zöldség,
gyümölcs, házi kekszek, kézműves termékek, házi
szappanok, krémek, ékszerek, ajándéktárgyak. Friss
töpörtyűt olvasztanak, kóstolás is lesz.

Már lehet belépőket vásárolni a szászrégeni RMDSZ
farsangi kosaras báljára, amely február 25-én, szombaton este 7 órától lesz a Gliga étteremben (Pandúrok utca). Zenél a marosvásárhelyi Blue Art zenekar.
A belépőket az RMDSZ-székházban árusítják munkanapokon 9-16 óra között.

Február 16-án, csütörtökön 19 órától a Művészeti
Egyetem Stúdió termében újra műsorra kerül dr. Sivián Anna (Vinnai András) Valaminek a második része
című darabja a magiszteris színművészeti hallgatók
előadásában. Osztályvezető tanár Gáspárik Attila,
rendező Keresztes Attila, díszlet: Szőke Zsuzsi (III. év,
látványtervezés), jelmez: Lokodi Aletta (III. év, látványtervezés), videó: Sebesi Sándor m.v., zene: Trabalka Cecília m.v. Az előadás 16 éven aluliaknak nem
ajánlott.

Papnő mesék – könyvbemutató

Február 21-én, kedden 18 órától a marosvásárhelyi
Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termébe az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete a Magyar Állampolgárok Klubja
keretében bemutatja Székely Kinga Réka Papnő
mesék című könyvét. A szerzővel Sándor Krisztina, az
EMNT ügyvezető elnöke beszélget.
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A szenátus megerősítette
a vitatott sürgősségi rendelet hatálytalanítását

Megerősítette a szenátus azt a sürgősségi kormányrendeletet, amellyel a kormány hatálytalanította a
büntető törvénykönyv (Btk.) és perrendtartás módosításáról szóló előző, országos tiltakozási hullámot kiváltó sürgősségi rendeletét.

Az alkotmány szerint a kormány kivételes esetekben avatkozhat be a törvényalkotásba azonnal hatályba lépő sürgősségi
rendeletekkel, amelyeket a későbbiekben a parlamentnek is
meg kell vitatnia: megerősítheti, módosíthatja vagy elvetheti
őket.
Az ellenzéki pártok azt kérték, hogy a törvényhozás „csomagban” szavazzon mindkét sürgősségi rendeletről, mert szerintük félő, hogy egy, a 14-es sorszámú rendelet elleni sikeres
alkotmányossági óvás mégis hatályba léptetheti a közfelháborodást kiváltó előző, 13-as kormányrendeletet, de a kormányoldal leszavazta ezt a javaslatot.
A román ellenzéki sajtó napok óta arról cikkezik, hogy nem
múlt el a 13-as kormányrendelet „felélesztésének veszélye”,
ha az azt hatályon kívül helyező 14-es rendelet megerősítési
folyamata valami miatt – például egy alkotmányossági óvás
miatt – elbukik.
A szociálliberális kormánytöbbség a keddi vita során azzal
érvelt, hogy a parlamentnek nincs oka törvénnyel elvetnie a
13-as rendeletet, hiszen azt már hatálytalanította a 14-es ren-

delet. Ehelyett a kormányoldal a vitatott 13-as rendelet parlamenti vitáját akarja arra használni, hogy – az eredeti rendelet
szövegét módosítva – beépítse a büntetőjogba az összes olyan
intézkedést, amely az alkotmánybírósági határozatok miatt
vált szükségessé.
Miután a két rendelet összekapcsolását, illetve a mindkét
jogszabály elnapolását célzó ellenzéki javaslatok elbuktak, a
szenátus egyhangúlag fogadta el a 14-es kormányrendelet
megerősítéséről szóló törvénytervezetet, amely várhatóan jövő
héten a képviselőházban is napirendre kerül.
A kormány vitatott sürgősségi rendelete arra hivatkozva
enyhített a Btk. korrupcióellenes szigorán, hogy a büntetőjog
több cikkelye alkotmányellenesnek bizonyult, és ezeket ki kell
javítani. Az ellenzék szerint azonban a kormány olyan rendelkezéseket is „becsempészett” a vitatott rendeletbe, amelyeket
semmilyen alkotmánybírósági határozat nem tett szükségessé,
viszont akadályozzák a korrupcióval vádolt politikusok felelősségre vonását. Ez utóbbi értelmezésnek hitelt adva két hete
tüntetők tízezrei követelik a kormány távozását. A korrupcióellenes jelszavakat hangoztató tüntetők bizalmi válságra hivatkoznak, ugyanis attól tartanak, hogy a kormányoldal más
módszerekkel is megpróbálja majd életbe léptetni a „korruptokat védő” intézkedéseit, amelyek most a közfelháborodás
miatt meghiúsultak. (MTI)

Felmentő ítéletek a hivatali visszaélést pontosító
alkotmánybírósági döntés nyomán

Megszülettek az első olyan felmentő, illetve jogerős ítéleteket
eltörlő bírósági döntések, amelyeket a hivatali visszaélés bűncselekményét
pontosító
tavalyi
alkotmánybírósági döntés alapján
hoztak meg a bíróságok.

Kedden a kolozsvári ítélőtábla felmentett négy olyan személyt, akik az
Electrica Nord Transilvania állami áramszolgáltató vállalatnál dolgoztak, és hivatali visszaélés vádja miatt állította
bíróság elé őket a korrupcióellenes
ügyészség 2009-ben. A Mediafax hírügynökség felidézi, hogy első fokon a
kolozsvári törvényszék börtönbüntetésre
ítélte, s most másodfokon az ítélőtábla
felmentette őket.
Lucian Marian, az ítélőtábla szóvivője
megerősítette, hogy a verdiktet az alkotmánybíróság tavalyi pontosító döntésével összhangban hozták meg. Ez utóbbi
úgy rendelkezik, hogy a hivatali visszaélés csak akkor büntethető, ha a vádlott

egy törvényt vagy sürgősségi kormányrendeletet, vagyis elsődleges jogszabályt
sértett meg. A hivatali visszaélés viszont
már nem minősül bűncselekménynek, ha
a vádlott egy másodlagos jogszabályt
(például kormányhatározatot, miniszteri
vagy önkormányzati rendeletet) sértett
meg.
A román média hétfőn arról számolt
be, hogy a gyulafehérvári ítélőtábla eltörölte azt a már jogerős ítéletet is, amelyben a Hunyad megyei önkormányzat volt
jegyzőjét hivatali visszaélés miatt három
év szabadságvesztéssel sújtották, mert
egy önkormányzati hatáskörbe tartozó
intézménynél kiírt versenyvizsga eljárásában megsértett egy kormányhatározatot. Az alkotmánybíróság tavaly júniusi
döntése értelmében a törvényhez, valamint a sürgősségi kormányrendelethez
képest alacsonyabb rangúnak számító
kormányhatározat esetén nem áll fenn a
hivatali visszaélés bűnténye.
A mostani bírósági ítéletek annak a

politikai vitának a kellős közepén születtek meg, amely a kormánynak a büntető
törvénykönyv és a büntető perrendtartás
bizonyos cikkelyeit enyhítő, időközben
hatálytalanított sürgősségi kormányrendeletéről zajlik.
Liviu Dragnea, a kormány fő erejét
képező Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke kedden úgy nyilatkozott: a mostani
bírósági ítéletek is mutatják, hogy a kormánynak igaza volt, amikor kezdeményezte a Btk. és a perrendtartás
módosítását, hiszen ennek fő indítéka a
bírósági joggyakorlat egységesítése volt.
Ugyanakkor a kormánnyal szemben kritikus elemzők szerint a felmentő bírósági
döntések éppen azt igazolják, hogy a bíróságoknak nem volt szükségük a kormány beavatkozására, hiszen maguk is
megértették az alkotmánybíróság tavalyi
pontosító döntését, és azzal összhangban
alkalmazták a Btk.-nak a hivatali visszaélést szabályozó cikkelyét. (MTI)

de egyelőre a román jogrend nem tiltja” –
jelentette ki Márton Árpád. Hozzátette: az
RMDSZ azért kényszerült ismét iktatni az
ártatlanság vélelméről szóló törvénytervezetét, mert az uniós irányelv hatályba
lépése után, tavaly áprilisban beterjesztett
tervezetét nem tűzte napirendre a szenátus
a határidő lejárta előtt.
A tervezet megtiltaná, hogy a hatóságok bűnösként emlegessenek egy gyanúsítottat a jogerős ítélet előtt, továbbá az
ügyészek és bírák büntetőjogi felelősségre vonását is előírná, ha súlyos mulasztásuk vagy rosszhiszeműségük miatt
a román államot kártérítésre ítélik.
A törvénymódosítás kötelezővé tenné,
hogy ilyen esetben az állam kártérítési
eljárást indítson az államnak okozott kár
behajtása érdekében a kárt okozó ügyész
vagy bíró ellen. Ez eddig csak lehetőségként szerepelt a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvényben, de sosem
alkalmazták – magyarázta a frakcióvezető-helyettes.
A román médiában az keltett nagy
visszhangot, hogy az RMDSZ a bírák és
ügyészek büntetőjogi elszámoltatását

kezdeményezte a hivatali visszaélés büntetőjogi meghatározása alapján. Erről
Márton Árpád elmondta: az alkotmány
szerint senki sem áll a törvények felett,
és elvileg eddig is létezett a bírák és
ügyészek büntetőjogi felelőssége, csak
nem érvényesítették, az RMDSZ tervezete pedig csak azt pontosítaná, hogy miként kell ezt alkalmazni. „Gondoljunk a
kézdivásárhelyi esetre is, a marosvásárhelyi katolikus gimnáziumra, és folytathatnám a polgármesterek és mások
vegzálását olyankor, amikor – a mi megközelítésünkben – egyértelműen hatalommal való visszaélés esete forog fenn” –
mutatott rá Márton Árpád. Megjegyezte,
a bírák és ügyészek büntetőjogi és anyagi
felelőssége egy év alatt elévül, holott egy
esetleges strasbourgi emberi jogi bírósági
ítéletre ennél sokkal többet kell várni. Az
utóbbi hetekben éles vita alakult ki a korrupcióellenes szigor fenntartását követelő
jobboldali ellenzék és az utcán demonstráló kormányellenes tüntetők, illetve az
igazságszolgáltatás túlkapásaira és titkosszolgálati összefonódásaira panaszkodó
kormánypártok között. (MTI)

Ismét a parlament elé terjesztette az RMDSZ
az ártatlanság vélelméről szóló törvénytervezetét

Ismét a parlament elé terjesztette
az RMDSZ az ártatlanság vélelméről szóló 2016/343-as európai
uniós irányelv romániai alkalmazásáról szóló törvénytervezetét,
amely a bűnügyi eljárást módosítaná – erősítette meg Márton
Árpád képviselőházi frakcióvezető-helyettes az MTI-nek.

A román hírügynökségek hétfőn számoltak be arról, hogy az RMDSZ olyan
törvénymódosítást
kezdeményezett,
amely ugyanarra az uniós irányelvre hivatkozik, mint az országos tüntetéseket
kiváltó január 31-i kormányrendelet.
Márton Árpád elmondta, az RMDSZ
számára roppant fontos, hogy ne a gyanúsítottnak kelljen bebizonyítania ártatlanságát, hanem a hatóságnak a bűnösségét.
„Nekünk nagyon fontos az ártatlanság vélelme, mert itt sajnos a magyarságot
eléggé vegzálják, mindegy, hogy zászlóról, vagy Wass Albert utcáról van szó,
vagy katolikus gimnáziumról, vagy két
petárdáról. Mert ezek terroristák, ugye? A
kézdivásárhelyieket terroristáknak nevezték. Nos, ezt tiltja ez az (uniós) irányelv,

Pert nyert Románia az olasz Enellel szemben

Pert nyert Románia a párizsi nemzetközi kereskedelmi kamaránál az olasz Enel energiavállalattal szemben az egyik volt
állami áramszolgáltató privatizációja miatt kialakult jogi vitában. A párizsi nemzetközi kereskedelmi kamara a román fél
számára rekord összegnek számító 401 millió eurót ítélt meg,
így az olasz vállalatnak ennyit kell kifizetnie az Electrica Muntenia Sud áramszolgáltató vállalat 13,5 százalékos részvénycsomagjáért. A privatizáció 2007-ben történt meg, és a felek
később összevitatkoztak azon, hogy az olaszoknak a szerződés
értelmében mennyi pénzt kell még fizetniük. A román szám-

vevőszék 2012-ben állapította meg, hogy az olasz vállalat nem
teljesítette maradéktalanul a privatizációs szerződésben vállalt
kötelezettségeit. A román hatóságok ezt követően fordultak a
párizsi nemzetközi kereskedelmi kamarához.
Az Enel kedden közleményben megerősítette, hogy megkapta a párizsi nemzetközi kereskedelmi kamara döntését,
amit tiszteletben fog tartani. A Bukarestet képviselő ügyvédi
iroda közleményében kifejtette, nemzetközi pereskedésben
román félnek még soha nem ítéltek meg ekkora összeget.
(MTI)

Ország – világ
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Tavaly 4,8 százalékkal nőtt
a gazdaság

Tavaly 4,8 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék
(GDP) a 2015-ös évihez képest – közölte kedden
gyorsjelentésében az Országos Statisztikai Intézet.
A tavalyi negyedik negyedévben a román gazdaság
4,7 százalékkal nőtt 2015 hasonló időszakához mérten, a tavalyi harmadik negyedévhez képest pedig
1,3 százalékos GDP-bővülést jegyeztek. A statisztikai intézet által közölt adat egyezik a kormány által
prognosztizált növekedési ütemmel. A statisztikai intézet szintén kedden közölte, hogy az építőipari termelés tavaly 4,8 százalékkal csökkent az előző
évihez mérten. (MTI)

Az elnök a napokban kihirdeti
a népszavazás időpontját

Klaus Johannis államfő kedden azt nyilatkozta, hogy
a következő napokban kihirdeti a korrupcióellenes
harccal kapcsolatos népszavazás időpontját. „Szükséges ez a népszavazás, ezért kezdeményeztem az
eljárást. Hogy mit fogok tenni, azt elmondom a következő napokban. (…) A következő napokban megmondom pontosan, hogy mikor tartjuk a
népszavazást” – nyilatkozta Johannis a Cotrocenipalotában. (Agerpres)

Elutasították Diaconu
Trianon-törvénytervezetét

Végérvényesen elutasította a képviselőház tegnap
Bogdan Diaconu azon magyarellenes törvénytervezetét, amely a magyar elnyomás elleni harc és Trianon napjává nyilvánította volna június 4-ét. Szabó
Ödön, az RMDSZ Bihar megyei parlamenti képviselője, alsóházi frakcióvezető-helyettese úgy értékelte,
hogy a parlament demokratikus kötelességének tett
eleget azáltal, hogy döntő házként leszavazta ezt a
törvénytervezetet. „A parlament törvényhozó szerepével nem élhet vissza egyetlen választott képviselő
sem, még azok sem, akik nacionalista eszméket vallanak. A törvényalkotásnak európai szellemben kell
történnie. A képviselőház ma helyrehozott egy tévedést” – mutatott rá Szabó Ödön. A törvénytervezetet
2015-ben iktatta Bogdán Diaconu, nacionalista nézeteiről elhíresült képviselő. Első házként a szenátus
már korábban elutasította. (MTI)

Csak két európai
NATO-tagország teljesíti
a védelmi költségvetési célt

Az európai NATO-tagállamok közül tavaly csak Görögország és Észtország teljesítette az atlanti szövetség által a hazai össztermék (GDP) 2
százalékában meghatározott védelmi költségvetési
minimumot, miközben az ázsiai feltörekvő hatalmak
most már csaknem másfélszer annyit fordítanak katonai kiadásokra, mint Európa – áll a legnagyobb
londoni hadászati-védelmi kutatóintézet kedden ismertetett éves világjelentésében. A Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézete (IISS) által a világ
védelmi kapacitásairól és katonai egyensúlyi helyzetéről összeállított 576 oldalas idei elemzés (Military Balance 2017) szerint ahhoz, hogy az összes
európai NATO-tagállam teljesíthesse a GDP-érték
legalább 2 százalékában kijelölt védelmi kiadási célt,
katonai költségvetésüket átlagosan több mint 40
százalékkal emelniük kellene. (MTI)

Összhangpróba

(Folytatás az 1. oldalról)
volna helye ebben a csapatban. Hogy mégis rájuk esett
a szervezők választása, arra nagyon egyszerű a magyarázat: szoros szakmai kapcsolatban vannak a Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztőségével. Volt köztük
szószéki ember és színházi rendező, orvos és sportszakember, kertészmérnök és hegyimentő. Lehetetlen a sort
folytatni anélkül, hogy valakit ki ne felejtenénk. Nemcsak a sokszínűség ragadott meg, hanem a korosztályi
összetétel is. A nyolcvanhoz közeli örökmozgó tanár és
a fiatal ökoaktivista egyforma szenvedéllyel tevékenykedik. Van ebben a városban tudás és megszállott tenni
akarás. Nem kell minket még leírni, és a kincses városba vagy hét határon túl menekülve, kozmopolita köntösbe bújva sajnálkozva összesúgni mögöttünk. Igaz, itt
minden lassabban mozog. Nehéz kivárni a változásokat.
És mégis lehet bizakodni, amikor ilyen találkozásokon
egymás szavát folytatva ugyanazon értékekről beszélünk. Sok ilyen, politikusmentes találkozón kellene megbeszélni közös dolgainkat. Mert minket összeköt a
megélt közelmúlt és a remélt jövő. A láthatatlan háló
szövéséhez itt nekünk az a média – melyhez a Székelyföld rádiója mellett törekvésünk szerint a lapunk is tartozik –, amely ugyan nem szenzációhajhász, de hitelesen
értékteremtő és közösségkovácsoló. Bizonyíték rá a
mostani összhangpróba.
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Kávéfőzés és művészet

(Folytatás az 1. oldalról)
társaságának megalapításával (Transylvanian Barista Academy) a kávékedvelőknek, szakmabelieknek teremtenek lehetőséget arra, hogy elméleti és
gyakorlati ismeretek megszerzése révén elsajátítsák a modern és alternatív kávékészítés rejtelmeit.
Amint a bemutatkozás során elhangzott, a fogyasztói társadalomban a világkereskedelmi ranglistán
az üzemanyagot a kávé követi, legtöbben a napjukat azzal indítják, ezáltal egy versenyképes
és roppant dinamikus iparágról van szó.
Alternatív technikák
Az Aeroprest, a Harriott V60, filteres
csöpögtetős módszerrel vagy gőzös infúzióval, nyílt lángon főzött kávé csak néhány
a bemutatón látott alternatív technikákból.
A fiatalos lendülettel berendezett helyiség
– melynek bútorzatát ötletesen állították
össze raklapokból – valóságos kis laboratóriumnak tűnik, ahol a képzések résztvevői elsajátíthatják azt, hogy miként
lehetnek eredményesek mesterségükben,
hogyan tehetik hűségessé ügyfeleiket és
miként teljesíthető az üzleti partnerek kívánsága. A helyszínt úgy rendezték be,
hogy alkalmas legyen olyan oktatási programok lebonyolítására, melyek ösztönzik a
képzelőerőt és a baristák, a kávépincérek kreativitását. Kérdésünkre az ötletgazda kifejtette, hogy
hárommodulos képzéssorozatot dolgoztak ki. A
szakképzéseken a résztvevők a Barista Basic modulban elsajátíthatják az alapokat, a Latte Art keretében megtanulják a cappuccinót úgy elkészíteni,
hogy különböző mintákat rajzolnak tejhabból a
kávé tetejére, a főzés és őrlés, Brewing & Grinding
nevű képzésen pedig a kávékészítés alternatív
módszereit, a pörkölés és a szakszerű kávéőrlés
tudnivalóit sajátíthatják el. A J. Hornig kávébrand
– amely cég hagyományosan és nagy odafigyeléssel pörköli a kávét – kizárólagos forgalmazói az országban, így jó minőségű alapanyagból dolgoznak.
Az Astoria kávégépek pedig a világbajnokságokon
is láthatók, a tanfolyamokon is azokat használják

majd a diákok. Az idén tervezik egy pörkölde és
kávézó beindítását is a megyeszékhelyen, ahol frissen pörkölt kávét is lehet vásárolni – mondta el
kérdésünkre Zsigmond István.
Mesterség és kézügyesség
A megnyitón Laurenţiu Ştefan kétszeres országos baristabajnok látványos kávékészítési módszereket mutatott be a jelenlevőknek, akik
megízlelhették az alternatív kávékészítés végered-

ményeit is. A baristák tudásukat tanfolyamokon
vagy gyakorlatok keretében sajátítják el. Mint
hangsúlyozta, elengedhetetlen a kávékészítés teljes
folyamatát ismerni: a kávénövényt és annak fajtáit,
szüretelését, tárolását, a pörkölés módjait, folyamatát, a darálás módszereit, a kávé megfelelő tömörítését, az elkészítéshez szükséges anyagok
fizikai jellemzőit, valamint képesnek kell lenniük
a vendég ízlését figyelembe véve megfelelő kávét
ajánlani. Amint a kávépincérek képzésével foglalkozó erdélyi társaság életrehívói hangsúlyozták, a
barista megnevezés nem azonos a bárpulti felszolgálóval – annak ellenére, hogy az olasz eredetű szó
azt fedi – ők ugyanis a kávéfőzés tudományát a
művészettel ötvözik. A cél a szakma minden oldalát megtapasztalni, a pörkölt kávészemekből nyert
ízekkel és aromákkal
játszva pedig a művészet
szintjére emelni.
A barista a kávécserjétől a kávészem pörköléséig
széles
körű
ismeretekkel rendelkezik,
ami állandó tanulást igényel, hisz folyamatosan
jelennek meg új kávékészítési módszerek. A barista az, aki befejezi az
utat, amelyet a kávészem
megtesz az ültetvénytől a
fogyasztó kávéscsészéjéig – foglalta össze Laurenţiu Ştefan kávészakértő oktató, aki világbajnokságokon is képviselte az országot.

Ártalmas nyilvánosság

Makkai János
Természetesen nem én fogom
felfedezni, hogy a minden korábbinál jobban elhatalmasodott szemléletbeli zűrzavaron lehet-e és hogyan
tovább jutni. Azaz, nyugodtabb mederbe terelni a fejleményeket, ahol
nem az indulatok, érzelmek „mérlegelnek”, hanem az értelem jut szóhoz. Messze vagyunk ettől! Én
legfeljebb a lehetséges „diagnózishoz” sorolhatok néhányat a magam
gyűjtötte tünetekből.
Nos, nézelődőben mindjárt az
szembetűnő, hogy a változó hévvel
zajló kormányellenes, majd most az
elnökellenes, „spontánnak” nevezett tüntetéshullámot következetesen az esti órákra időzítik az ebben
vagy abban érdekeltek. Árulkodó
tünet. Gondolhatunk arra, hogy
azért teszik, mert a felek, „bölcsen”
hagyni akarják dolgozni a kormányt
meg az elnököt. NORMÁLISÉKNÁL azonban, mint köztudott, minden tüntetés napvilágnál zajlik, mert
az elégedetlenkedők célja az érdekérvényesítés. Az esti tüntetéseknél
ilyen nincs, amiből logikusan következik, hogy ami a tereken történik,
performanszostól
meg
handabandázástól függetlenül, jól
kitalált figyelemelterelés. A megtévesztés, eléggé köztudott, ősidőktől
fogva a „harcászat” legkifinomul-

tabb eszköze. Vegyük észre, még a
hírtelevízókban igen hevesnek látszó esti vitaműsorok „hátterében” is
folyamatosan a tüntetésekről közvetített képsorok futnak. Átlátszó a
trükk, tévútra visz, ha a kelleténél
jobban beleéljük magunkat. A
szembenállók érdekérvényesítési
kísérletei valójában egészen más tereken zajlanak. Nem fogok tévedni,
ha azt mondom, hogy például a Bukarest – Brüsszel – Washington
„tengelyen” (olykor más fővárosok
közbeiktatásával) meglehetősen
sűrű ezekben a napokban a jobbára
diszkrét információs forgalom. Ezt
a szövevényt felfejteni meglehetősen körülményes próbálkozás
lenne. Így, tisztább kilátásra várva,
megmaradok annál, ami itthon látható/érzékelhető.
Van tehát a kormány s a parlament, szemben az államelnök oldalán azonosítható, mára már
közismertté vált párt- és intézményi
háttérrel. Ha minősíteni akarom a
„feleket”, akkor az utóbbiakról azt
mondhatom, hogy olyan gyülekezetet sikerült Klaus Johannisnak öszszetákolnia, amely a rosszat sem
tudja jól csinálni. Itt van mindjárt
az elhíresült elnöki szlogen, a „pas
cu pas”, amit jószerivel meg is lehetne tanulni, hiszen a minden jó
irányú igyekezetben kívánatos
módszerességet jelenti. De hogyan

Erről jut eszembe

Barátaival ünnepelte a rádió világnapját hétfő este a Marosvásárhelyi
Rádió. Zsúfolt volt a 3-as stúdió, szinte
minden meghívott jelen volt. Mintegy
hatvan vendéget köszönthettek a magyar adás szerkesztői. Jelzésértékű a
népes jelenlét: nemcsak formális a barátság, akik ott voltak, komolyan veszik a Rádió szlogenjét – Értünk van,
rólunk szól –, és kellőképpen értékelik
is azt. Ezt mindenki elmondta, amikor
körbejárt a mikrofon, személyes emlékekkel, hangulatos kis sztorikkal tarkítva a méltatást. Lelkészek, orvosok,
írók, művészek, szerkesztők, tanárok,
egyetemi oktatók, jogászok, gazdasági
szakemberek, menedzserek, edzők,
civil szervezetek vezetői, kommunikációs szakértők, pszichológusok szólaltak meg, sorolni is alig lehet
valamennyi szakterületet, amelyet a jelenlevők képviseltek. Hatalmas és
szerteágazó szellemi potenciál, örülhetnek a rádiósok, hogy ilyen közmegbecsült kiválóságokat tudtak maguk
mellé állítani. Akik ott voltak, mindannyian az adások rendszeres szereplői,
többségük állandó külső munkatársként, tanácsadóként kapcsolódik valamelyik műsorhoz. Jól kamatozik ez a
hallgatók felé. Abban pedig nincs
hiány. Illetve mégis, bizonyos szegmensekben. Erről majd később ejtek
pár szót.
De ügyeljünk, ne kezdjek szakkifejezésekbe bonyolódni. Csak azért
használtam a szegmens fogalmat, mert
felmérésekben, statisztikákban gyakran találkozunk vele. Felmérési eredményeket pedig ezen az esten is
hallhattunk, láthattunk kivetítve. Nem
sorolok számadatokat, maradjunk a
lényegnél: az arra hivatottak kimutatták, az erdélyi magyarság köreiben
magasan a marosvásárhelyi a leghallgatottabb rádió. Ezt persze eddig is
sejtettük, de olykor nem árt hitelt érdemlően is kijelenteni. Idősebb vidékiek, székelyföldi falusi emberek
alkotják a rádiós közönség, a hallgatóság nagyobb hányadát. Mondjuk ki,
hiszen visszajelzések is sűrűn megerősítik, sokan szeretik a vásárhelyi rádiót, ráhangolják a készülékeiket
reggeltől estig. Kuriózumot is láthattunk a kivetítőn. Felmutatták azt az
arcot, amellyel az általános értékelések szerint a Marosvásárhelyi Rádió
jelenleg azonosítható. Ez egy közepesen szituált, értelmiséginek tűnő, joviális, megbízható, középkorú városi
férfi arca. Kissé szépítve a dolgokat, a
rádiósok fantomképként a világsztár

„általánosítsuk”, ha azt látjuk, hogy
valaki minden lépésével a saját lábába botlik, ami, eltekintve a szándékoktól, a mai zűrzavar egyik jól
kitapintható forrása. Vagy mit kezdhetünk a „partidul meu” minapi bizalmatlansági
indítványával,
amelynek valamelyik tökkelütött
azt a címet adta, hogy „Ne emeljétek törvényerőre a lopást Romániában”.
A
PNL
vezetői
ideiglenességük tudatában sem képesek emlékezni arra, hogy alig
több mint egy éve még egy ágyban
feküdtek azokkal, akiket ma kertelés nélkül letolvajoznak. Meglehet,
tényleg lopnak, de miből gondolják,
hogy mi elfelejtettük a frigyet?
Vagy ők is olyanok, mint a DNAnak bedolgozó feljelentők, akik
megrendelésre vallanak, amivel
megússzák a büntetést, s a korábban
szerzett hasznot is megtarthatják...?
A másik oldalon a kormány,
amely a jót sem képes egyértelműen
jól csinálni, a közvéleménynek
meggyőzően „eladni” pedig még
kevésbé. Így aztán az adok-kapok
eredményessége is vitatható. Ebből
annyit hoznék most szóba, hogy a
korábbi elnöki offenzíva lefulladni
látszik (alkotmánybírósági döntések, a még mindig a Codruţa Kövesi vezette DNA melléfogásai, a
kétségtelenül elkövetett hibák/visz-

George Clooney portréját használták.
Persze ha a szerkesztőkre gondolunk,
kedves, ifjú hölgyek arca is könnyen
feltűnhet a képzeletbeli láthatáron, hiszen a műsorvezetők ma már nem csak
hallhatóak, folyamatosan láthatók is a
világhálón az online adások jóvoltából.
Sokat változott a rádiózás, vannak
országok, ahol már ki is iktatták ennek
a műfajnak a hagyományos formáit,
szokásrendjét. Mi még távol állunk
ettől, de a változás itt is nyilvánvaló.
A Marosvásárhelyi Rádió jövőre ilyentájt tölti a 60. évét. Szép kor bizony, de
nincs ok csüggedésre. Lelkes, felkészült a rádiós-utánpótlás. A mostani
összejövetelen a külsősök között is dominált az ifjabb nemzedék. Ott ülve
szoros karéjukban, eszembe jutott,
hogy milyen nagynak érzékeltem ezt a
most szűknek látszó stúdiótermet
1968-ban, amikor a próbafelvételen
egyedül szorongtam ott a mikrofon
előtt. Amikor riporternek felvettek,
még nem voltam 25 éves. Aztán elkezdődött a terepjárások végeérhetetlen
sora. Úgy ismertem meg Székelyföld
minden szegletét, és szereztem meg
megannyi nagyszerű ember ismeretségét, barátságát. Jó volt róluk rendszeresen tudósítani. Rengeteg élménnyel
lettem így gazdagabb. Ma már ritkább
ez a gyakorlat a közszolgálati rádiónál. Könnyebb a telefonhoz nyúlni. De
személytelenebb is. Mindkét fél veszít
valamit ezzel az új szokással.
Egy röpke jegyzet nem alkalmas
még csak érinteni sem a rádiózás minden erényét és hiányosságát. Azt viszont még elmondom, hogy majdnem
minden beszélő nosztalgiázva emelte
ki, hogy annak idején, gyermekkorában a nagyszüleinél került először
kapcsolatba a Marosvásárhelyi Rádióval. És ma? Egyáltalán, itthon vannak-e még az unokák? Járnak a
nagymamához, nagytatához? S
hogyha igen, rá tudjuk-e venni őket,
hogy a rádióra is figyeljenek? Erre céloztam a fentebbiekben. Vészjelzés,
ajánlás ilyen vonatkozásban is felmerült a világnapi összejövetelen. A gyerekekre, iskolásokra, egyetemistákra
az eddigieknél jobban oda kell figyelnünk. Őket is részesítenünk kell mindabból a jóból, amit a komoly,
sokoldalú, igényes, emberközeli rádiózás kínál. Ezen a téren nem állunk valami
jól,
a
marosvásárhelyi
rádiósoknak is magasabb fokozatba
kell kapcsolniuk. Kitartást és jobbnál
jobb ötleteket kívánok hozzá! (N.M.K.)

szaélések beismerése helyett stb.).
A nemzetközi „járatok” forgalma is
kezd kissé átszíneződni a parlamenti választások nyertesei javára.
Pillanatnyilag a patthelyzet mondható megalapozottnak. A végkifejlet, ha egyáltalán lehet ezt mondani
a politikára vonatkoztatva, még
odébb van.
Ami engem pillanatnyilag igazán
foglalkoztat, az nem a figyelemelterelés maga, hanem annak egyértelmű kártevése. Aligha cáfolható,
hogy a társadalom mai, amúgy is súlyos megosztottságát mélyítik tovább, szítják a gyűlöletet azzal, amit
estéről estére lelkes ostobasággal elkövetnek. A közélet véleményformálói pedig társtettesként, felelőtlen
kibicekként heccelik az embereket,
azt a hitet terjesztve, hogy jelenlétük, akaratuk fontos mindabban, ami
ma történik a tereken és azokon
kívül. A legpiszkosabbak ebben a
társaságban azok, akik a tudatos zavarkeltéssel sütögetik a maguk számára éppen elérhetőnek látszó
pecsenyéjüket. Ők a háttérben meghúzódó „szervezők” jól fizetett szövetségesei. Mindenre kaphatók és
semmi sem drága nekik! Ellenük is
lehetne tüntetni, mondjuk azzal a
jelszóval, hogy „Lelkiismeretlenek,
hátrább az agarakkal”…
De cinkosok az ártalmas nyilvánosság megteremtésében a vélemény nélküli véleménymondók.
Őket nevezem én a közélet „egyfelől-másfelől” embereinek, akiknek

az írott vagy íratlan „közreműködése” a legnaivabbak közül szedi az
áldozatokat – akik tisztán szeretnének látni, de éppen ettől távolítják
el őket a csűrés-csavarás szóban
forgó „mesterei”. S annál inkább,
minél jobban forgatják a szót. Őket
sem tudom díjazni. Tehetségükből
bőven telne a közhasznot jobban
szolgáló egyenes beszédre, s a „se
hús, se hal” állapotból kilépve, feltételezem, a lelkiismeretük is nyugodtabb lenne. S ha már az
egyértelműséget kérem számon másokon, magam sem tetszeleghetek itt
semleges szemlélődőként. Van véleményem. Például? Rövidre fogva:
nincs az a körülmény, amelyben a
Johannist imádók (népes magyar sereglettel!) táborában köthetnék ki.
Az elnök nálam szerzett elévülhetetlen „érdeme”: Strasbourgban nemrégiben üléspontjához méltatlan
álláspontját hallhattuk a kisebbségi
jogok helyzetéről Romániában…
De meglehetősen gyakorlatias okból
is „hajthatatlan” vagyok: számomra
ugyanis minden probléma, helyzet
olyan, mint a keresztutak, választás
elé állítanak. Én pedig, újra csak röviden, arra a „járműre” szállok fel,
amely a szerintem kívánatos irányba
tart – addig ameddig, s függetlenül
a „sofőr” viselt dolgaitól. Ennyi az
elkötelezettségem. Amely, sajnos,
még a valamikori legerősebb kötődésből is a „legkisebb rossz” állapotára fogyatkozott. Nem én tehetek
róla…
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Előkelő díjak, sikeres rendezvények

Folyamatosan bizonyítanak a „művészetis” diákok

Az első félévi mérleg alapján
sikeres szereplések egész soráról számolhatnak be a MaMűvészeti
rosvásárhelyi
Szaklíceum diákjai, ami elégtételt jelent szaktanáraik és
az iskola vezetősége számára
is. Ugyanakkor el kell ismernünk, hogy nehéz követni,
összefogni az iskolában folyó
sokrétű, gazdag tevékenységet, amelyet Veer Renata igazgatónővel
és
Ávéd
Éva
aligazgatónővel közösen próbáltunk számba venni. Korántsem
a
teljesség
igényével, hiszen ahhoz több
újságoldalra lenne szükség.

A valamikori sok vita után az iskola osztályainak szerkezete mára
már kikristályosodott, és sikerül
évről évre tehetséges diákokkal betölteni a helyeket.
Hagyományszerűen indul a következő iskolai évtől is egy magyar
és egy román tannyelvű előkészítő
osztály, valamint két (egy magyar
és egy román nyelvű) zenetagozatos első osztály, amelyekbe zenéből
felvételi vizsgát szerveznek. Ötödiktől egy zene és egy képzőművészet szakos osztályba várják a
tehetséges diákokat mind a magyar,
mind a román tagozaton. Kilencediktől a zene szakos osztály a drámapedagógia
szakkal,
a
képzőművészeti osztály műépítészet szakkal bővül.
A zene szakos diákok az első félévben két hangversenyen bizonyí-
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tották tehetségüket, felkészültségüket. Január 30-án a Kultúrpalota
kistermében tartották az V-VIII.
osztályosok hangversenyét telt ház
mellett. A koncerten a legtehetségesebbek játszottak zongorán, vonós,
pengetős, fúvós és ütős hangszereken. Február elsején a középiskolások léptek fel a Kultúrpalota
nagytermében, ami lehetőséget
nyújtott, hogy bemutassák hangszeres felkészültségüket és előadóképességüket a már említett
hangszerek mellett hárfán, valamint
éneklésben is. Olyan magas színvonalú koncertek voltak, amit bármely
zenekedvelő meghallgathat.
– Nagyon szeretnénk, ha a nagytermi hangversenynek a zenekedvelő marosvásárhelyi közönség
nagyobb figyelmet szentelne, és telt
ház tapsolna a fiatal tehetségeknek
– mondta Ávéd Éva aligazgatónő.
A hangversenyek mellett az első
félév végén több országos és nemzetközi versenyen is dobogós helyezést értek el diákjaik. A Piatra
Neamţon szervezett Emanuel Elenescu nemzetközi versenyről öt első
és egy második díjjal tértek haza.
Fuvolajátékukkal Geréd Jolán tanítványai, Pethő Réka (X.) és Magdó
Ráhel (XII.) remekeltek. A XII.-es
hegedűs Jakab Roland, Negruţ Mariana tanítványa szintén a dobogó
legfelsőbb fokára léphetett, ahogy a
kürtön játszó Curca Estera is (felkészítő tanára Curca Pavel). A hatodik
osztályos diáklány a Bukarestben
szervezett Dan Cumpata országos

Kentelki GáborXII. osztályos diák önálló kiállítása

ávid egy átlagos gyerek – kezdte történetét a világ apróbb rezdüléseit is
érzékelő, csillogó szemű, tízéves fiú. A narráció kedvéért mesélt magáról egyes szám
harmadik személyben, de szépen egymásba
szőtt mondataiból mindegyre kiáradt a kaland újraélésének öröme.
– Harmadik osztályos volt Dávid, amikor
Angliában dolgozó szülei kivitték magukhoz
Londonba – vágott bele az események közepébe. – Azon az őszön ott is kezdte meg az
iskolát.
– Nem volt neki nehéz megválni a régi
osztálytársaktól?
– Talán, egy kicsit. Minden gyerek búcsúlevelet írt Dávidnak, az egyik lány például
azt írta, hogy tőle tanulta meg szeretni a természetet. Na de, lényeg a lényeg, Dávid
nagy izgalommal készült új életére. Harmadik osztály helyett egyenesen ötödikbe került. A londoni lakhelyükhöz legközelebb eső
állami iskolába íratták be, ahol számos más
nemzetiségű gyerek tanult, görög, lengyel,
néger iskolatársa is volt. Az osztályába egy
kínai kislány is járt.
– Magyar még volt rajta kívül?
– Az osztályában nem, de az iskolában
három is. Az egyikkel éppen a menzán találkozott. Egyébként mindig többféle étel volt
ebédre. Úgy főztek, hogy az európai, ázsiai,
amerikai kultúrákban nevelkedő gyerekek is
találjanak az ízlésüknek megfelelő harapni-

versenyen is első lett. Klasszikus
énekből a XII.-es Rad Radu nyerte
el Piatra Neamţon az első díjat. Két
ötödikes zongorista, Nagy Krisztina
(Gyarmati Andrea Katalin tanítványa) és Szaniszló Attila (Lakó Judit
tanítványa) a iaşi-i Fortepiano versenyen kapott első és előadói különdíjat is. A végzős Rad Radu
(Someşan Marian tanítványa)
klasszikus énekből a Musical Lira
fesztivál trófeáját nyerte meg.

A képzőművészek is eseményekben bővelkedő félévet zártak. Októberben a Kultúrpalota kiállítótermeiben találkozhatott alkotásaikkal a nagyközönség, Csíky Szabó
Ágnes XI–XII.-es tanítványai elegáns, merész ruhamodelleikkel mutatkoztak be a gótika jegyében
szervezett divatbemutatón ugyancsak a Kultúrpalotában, ahol Kubanda Csilla VI–VIII.-os diákjai
állították ki képzőművészeti alkotásaikat. Kovács Tibor építész szakos
diákjai részt vettek az Építészek
Rendjének októberi seregszemléjén. Kolumbán Kántor Zita és
Căbuz Annamária középiskolás diákjai a marosvásárhelyi Rotary klubok közös rendezvényén állították
ki alkotásaikat a Mihai Eminescu
Művelődési Házban, Şerban Maria
tanítványai karikatúrákat készítettek
a Nemzeti Színház napjain. A Rotary
Téka Club jótékonysági bálján 20-an
állították ki műveiket, amelyeket árverésre bocsátottak, és a befolyt öszszeg egy részével az iskola
tehetséges tanulóit támogatják.
Ugyancsak a művészeti iskola diákjai számára gyűjtöttek a Rotary Maris
Club fenyőfa-díszítési versenyén is.
A képzőművész szakos hallgatók
is szépen szerepeltek az országos
versenyeken. A botoşani-i művészeti iskolában rendezett Hódolat
Stefan Luchiannak elnevezésű versenyen a X.-es Kiss Norbert (Kolumbán Kántor Zita tanítványa) első
díjat nyert. A képzőművész szakos

A „világ” másik oldalán
Fotó: Bodolai Gyöngyi

valót. Táblagépen lehetett választani a kínálatból. Pénteken mindig sült csirke is volt.
– Milyen volt a tanítás? Nem okozott Dávidnak nehézséget az, hogy két osztályt átugrott?
– A szükséges nyelvtudás hiánya jelentett
csak gondot neki.
Maga az oktatás végtelenül alacsony szinten zajlott. Amikor
Dávid odakerült, az
írott „f” betűvel ismerkedett éppen a társaság. A kínai kislány hónapokon keresztül
kínlódott az ábécével. Mivel nem ismerte
kellőképpen az angol nyelvet, Dávid másik
két gyerekkel egy támogatott csoportba került. Hármuk közül ő értett a legtöbbet angolul, így hamar kitűnt a kis csoportból. De
felelnie, felmérőt írnia egyszer sem kellett,
az a legjobb tanulók kiváltsága volt. Házi
feladatot sem kapott az osztály, csak péntekenként, a hét végére. Egyszer az volt a feladat, hogy el kellett olvasni a Fiúk a
lányvécében című történetet, ami két gyerek
veszekedéséről szólt.
– Mi tetszett Dávidnak a leginkább a londoni iskolában?
– A szép, rendezett környezet. Még a folyosón is szőnyeg volt. Péntekenként az ud-

varon iskolagyűlést tartottak. Az összejövetelen minden diák jelen volt. Ekkor választották ki a hét legjobb tanulóját. Különleges
napokat is szerveztek az iskolában, egy ilyen
alkalommal a Szent Pál-székesegyházba vitték el a gyermekeket. Dávid kedvenc iskolai
programjai
közé
tartozott a sütögetés, volt amikor muffint
készítettek,
illetve azt is nagyon
szerette, amikor ismeretlen sportokat próbálhatott ki. Többek között krikettezni is
megtanult. Egy esős napon mindenki ujjatlan trikóban krikettezett, csak Dávid vett
magára melegebb felsőt. Ami a jó dolgokat
illeti, az is tetszett, hogy reggel 8 óra helyett
9-kor kezdődött a tanítás. De a felkelés így
sem ment könnyen Dávidnak, ráadásul csak
délután 4 órakor ért véget az oktatás. A
hosszabbított programosok még tovább, 6
óráig maradtak.
– Csalódott Dávid a kinti oktatásban?
– Egy kicsit. Akkor, amikor rájött, hogy a
Londonban töltött hónapok alatt szinte semmit nem fejlődött. Angliában az első, második osztály tiszta játék, de azután is nagyon
lazán veszik a tanulást. Az igazi oktatás valamikor hatodik osztályban kezdődik. De az

5

diákok közül heten végeztek az első
helyen az Aradon szervezett nemzetközi versenyen. A csíkszerdai
Textilbiennálén is sikeresen szerepeltek Csíky Ágnes tanítványai, az
Alexandru Ciucurencu nemzetközi
versenyen a nyolcadikos Besplatez
Brigitte (Pop Rodica tanítványa)
első lett.
Amint Veer Renata igazgatónő
elmondta, értékelik Kentelki Gábor
XII.-es diákjuk egyéni kiállítását,
aki a múlt év során több értékes elismerésben részesült.
Jelenleg a megyei képzőművészeti versenyre készülnek, amelyre
19–20 iskolát várnak. A márciusban
kezdődő rendezvény keretében
nyílt műhelyeket szerveznek a marosvásárhelyi várban a IV–VIII.-os
diákoknak agyagozásból. A munkák beadása és zsűrizése nyomán
május végén a Kultúrpalotában állítják ki a versenyen díjazott festészeti, szobrászati alkotásokat. A
verseny szervezésével azt szeretnék
elérni, hogy az általános iskolákban
is nagyobb figyelmet szenteljenek a
rajz oktatásának – hangsúlyozta
Veer Renata igazgatónő.
A zenészek sem ülnek tétlen,
március 23–24-én a marosvásárhelyi iskola lesz a helyszíne a zeneolimpia
körzeti
szakaszának,
amelyen hat megye 160 diákja vesz
részt. A XI–XII.-es diákok kórusvetélkedőjének körzeti szakaszát is
Marosvásárhelyen tartják – újságolta Ávéd Éva igazgatóhelyettes.

angol nyelv ismerete nélkül az alsóbb osztályokban is el van veszve a diák. Vannak jó
magániskolák, ahol minden körülmény adott
a fejlődéshez, haladáshoz, de azokban nagyon magas a tandíj. Az állami iskolákért
nem kell fizetni, a színvonaluk viszont jóval
alacsonyabb.
– Mikor tért haza Dávid?
– A következő év januárjában. Visszavették a régi iskolájába, így ott folytatta a harmadik osztályt. Sok volt a bepótolnivaló, de
kemény munkával sikerült a nyári vakációra
behozni a lemaradást.
– Mi maradt meg Dávidban leginkább a
Londonban töltött pár hónapból?
– Nehéz választani, hiszen rengeteg élményben volt része. A szülei szabadidejükben mindenhova elvitték, ahova csak
lehetett, látta az óriáskereket, a British Múzeumot, több parkot bejárt, az egyikben, a
Regent’s Parkban egy hatalmas állatkertet
is megcsodált. Az egyik legnagyobb kaland
mégis az volt, amikor az édesapjával elindultak a londoni ószerre, ahonnan biciklit és
egy faszobrocskát vettek. Útban hazafele egy
taxi sem állt meg, így húsz kilométert kellett
gyalogolniuk. Nem is volt náluk senki fáradtabb, de boldogabb sem a világon, amikor
újra beléptek választott otthonukba. Dávid
mindig szívesen gondol vissza erre a kalandra. Olyankor mintha újra ott lenne a
Temze-parti város forgatagában.
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Az RMGE-Maros is felkarolja a kezdeményezést

17,8 milliárd lej a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Minisztérium
2017-es költségvetése
Szerkeszti: Vajda György

A parlament elfogadta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 17,337
milliárd lejes költségvetését
2017-re, ez 83,4%-kal több,
mint 2016-ban. A közpénzügyi törvény szerint a szaktárca költségvetése 2018-ban
20,165 milliárd, 2019-ben
20,400 milliárd, 2020-ban
20,417 milliárd lej lesz. A
2017-es költségvetést 2,96%-os
költségvetési hiánnyal számolva
5,2%-os gazdasági növekedéshez igazították.

A szaktárca költségei az előző
évhez viszonyítva 147,14%-kal növekedtek, ez 16,934 milliárd lej kiadást jelent. Ebből a személyzeti
költség 602,33 millió lej, 7,72%-kal
több, mint 2016-ban (amikor ez az
érték 559,18 millió lej volt). A minisztérium alkalmazottainak bérezésére 474,242 millió lejt utaltak ki,
8,55%-kal többet, mint az előző
évben. Az állami költségvetésből a
mezőgazdászok támogatására 2,243
milliárd lejt különítettek el, 5,43%kal többet, mint 2016-ban. Projektek finanszírozására vissza nem
térítendő külföldi alapokból visszaosztásból 4,5 millió lejt irányoztak
elő, ez 95,7%-kal kevesebb, mint
tavaly, amikor 104,5 millió lej volt
erre. Ezzel szemben a 2014-2020as időszak projektjeire 13,12 milliárd lejre lehet pályázni, ez az előző
érték 284,17%-a. A minisztérium
2017-ben 1,571 milliárd lejt szán
beruházásra.

Amint korábban megírtuk, az év
elején átszervezték a minisztériumot. Az erre vonatkozó kormányrendelet szerint a szaktárca a
kormány mezőgazdasági, élelmiszeripari, vidékfejlesztési, halászati,
talajjavítási, valamint az ezt kiegészítő növényvédelmi, szakkutatási,
talajvédelmi és állatnemesítési országos stratégiájának az alkalmazását felügyelő hatóság lett. 2017 és
2019 között a szaktárca kiemelt figyelmet fordít az öntözőrendszer
kiépítésére, a környezetkímélő gazdálkodás fejlődésére, a hazai élelmiszeripar fellendítésére, gyümölcs- és zöldség-, valamint tejtermék-begyűjtő- és értékesítési központok létesítésére.
Az említett időszakban újabb
hazai támogatási vagy hitelezési
programokat szeretnének beindítani, amivel fejlesztenék a hazai piacról hiányzó termékek előállítását
(paradicsom, sertéshús), a hegyvidéki legeltetést és állattenyésztést,
valamint a növénytermesztést.
Külön figyelmet fordítanak a jégeső-elhárítási rendszer kiépítésére.
Az adócsalás csökkentéséért a kormány szándékában áll egyes élelmiszertermékek
hozzáadottértékadójának a csökkentése, hogy ezáltal is minél több pénzt fordíthassanak a mezőgazdaság fejlesztésére –
áll a szaktárca illetékesei által a
költségvetési terv kapcsán megfogalmazott programban. (Forrás:
Agerpres)

Február 15-e az átutalási határidő

Petre Daea mezőgazdasági és
vidékfejlesztési
miniszter
nemrég a sajtónak nyilatkozatban megerősítette, hogy a
Mezőgazdasági Kifizetési és
Intervenciós Ügynökségek
(APIA) 2017. február 15-ig be
kell fejezzék a 2016-os mezőgazdasági kampány költségeinek
fedezését
igénylő
gazdák ellenőrzését.

Január végén az országban mintegy 5000 farmot kellett még megvizsgálni. Adrian Pintea, az APIA
vezérigazgatója szerint Fehér megyébe 50, Hunyad megyébe 38,

Krassó-Szörénybe 26 és Besztercébe 26 szakértőt küldtek az ország
más ügynökségeitől, hogy segítsék
kollégáikat.
A vezérigazgató szerint február
15-étől mindenkinek folyósítják a
támogatást. Az 1,8 milliárd lejből
1,1-et decemberig átutaltak a gazdáknak, a határidő 2017. június 30.
Mivel az Európai Bizottság visszaosztotta a támogatásokra szánt el
nem költött pénzt, ebből az APIA
költségvetés hiányában is fedezheti
a támogatás összegét, így nem lesz
fennmaradás a kifizetésben.

Támogatás
paradicsomtermesztőknek

Az idéntől évente 3000
eurós kormánytámogatásra
pályázhatnak azok a gazdák,
akik üvegházban vagy fóliasátorban 1000 négyzetméteren paradicsomot szeretnének termeszteni. A kormány január 27-i ülésen saját
költségvetéséből 40 millió
eurót különített el erre a célra
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium.

Erre a támogatásra – 3 euró
négyzetméterenként – azok pályázhatnak, akik 1000 négyzetméteres
zárt területen négyzetméterenként 2
kg paradicsomot termesztenek, és
okiratokkal igazolják, hogy évente

2000 kg-ot értékesítenek. Három év
alatt összesen legtöbb 15.000 euró
támogatást lehet megpályázni.
Bár a kormány ezzel az intézkedéssel szeretné ösztönözni a hazai
paradicsomtermesztést, Laurenţiu
Baciu, a Mezőgazdasági Termelők
Országos Ligájának (LAPAR) elnöke szerint a támogatást nem
sokan fogják igényelni, ugyanis a
nagy kiadások miatt kevesen termesztenek ilyen nagy zárt területen
paradicsomot, a küszöb 200 négyzetméter kellene legyen. Mindezek
mellett még nem tisztázták a pályázati és az ellenőrző feltételeket. A
kormányrendelet csak az Európai
Bizottság jóváhagyását követően
lép érvénybe.

Február 10-én, pénteken a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros szervezet marosvásárhelyi, Laposnya utcai székházában találkoztak a Romániai
Magyar Népfőiskolai Társaság vezetőségi tagjai:
Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés című havilap főszerkesztője, a társaság elnöke Kolozsvárról; dr.
Ábrám Zoltán, az EMKE közép-erdélyi régiójának
alelnöke Marosvásárhelyről és Balla Zoltán, a Human
Reform Alapítvány vezetője Székelyudvarhelyről –
mindketten a szervezet alelnökei. Házigazda volt
Csomós Attila alelnök, az RMGE-Maros elnöke.
A Népfőiskolai Társaság vezetősége elemezte a

megalakulása óta eltelt időszak tevékenységét. Elmondták: szükségessé vált a társaság hálózatának az
újraszervezése, a tömbmagyarság kapcsolatának erősítése a szórvánnyal. Fő célkitűzésük olyan felnőttoktatási formák beindítása, amelyek révén az erdélyi
magyarok könnyebben találhatnak munkahelyet, és
hozzásegíti a résztvevőket, hogy megbirkózzanak a
nehézségekkel az élet minden területén. A megbeszélés a marosvásárhelyi Regionális Agrárgazdasági Oktatási és Információs Központban volt, nem
véletlenül, mivel a gazdaképzés egyik fontos szakterülete lehet a népfőiskolának.

Nyílt levél a méhészek kártérítéséért

Nyílt levéllel fordult a prefektúra közvetítésével a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztériumhoz a Maros Megyei Méhészek Egyesülete.
Az átiratban arra hívják fel a
figyelmet, hogy 2016 tavaszán kedvezőtlen volt az időjárás, károsan befolyásolta
az akácfa, a hársfa és a napraforgó virágzását és a mezőket is. Lefagytak a virágok,
a hideg miatt a méhek kevesebb virágport gyűjtöttek,
így érezhetően csökkent a
méztermelés.

A kemény tél megtizedelte a legyengült méhcsaládokat. Sokan jelentős összegeket költöttek a
vándorgyűjtés időszakában üzemanyagra, tápok beszerzésére, amit
a családonkénti 5-10 kg-os méztermelés nem fedezett.
A méhészek már 2016 júniusában kérték, hogy a szaktárca saját
költségvetéséből megpályázandó
támogatás formájában tegye lehetővé a kártérítést. A méhészek sze-

rint – az állattenyésztésben más
esetekben felajánlott támogatáshoz
hasonlóan – méhcsaládonként 50
lejjel járulhatna hozzá az állam a
kártérítéshez.

Bota Vasile mérnök, a méhészegyesület elnöke szerint a több mint
egy hónapja benyújtott kérvényre
még nem érkezett válasz a minisztériumból.

2016 augusztusában a kormány
a költségvetés kiegészítésekor – a
Környezetvédelmi és Erdőgazdálkodási Minisztérium javaslatára –
14,5 millió lejt különített el,
amelyből, pályázat alapján, a 30
hektárnál kevesebb erdőterülettel
rendelkező tulajdonosok az őrzésre
és az erdőgazdálkodási munkálatokra fordított költségeket fedezhetik. A rendeletet azért hozta a
kormány a szaktárca javaslatára,
hogy ezzel is csökkentsék az illegális fakivágásokat, ugyanis az
esetek többségében a 30 hektárnál
kevesebb földterülettel rendelkező
tulajdonosok nem tudták fedezni
az erdőterületek őrzési és karbantartási költségeit, ugyanis ez meghaladta a törvényesen értékesítendő famennyiségből származó

jövedelmet. Az erdészeti törvény
már 2008-tól előirányozta, hogy az
állam kell fedezze a 30 hektár alatti
területek gondozásának költségeit,
de sohasem utaltak át erre pénzt a
központi költségvetésből.
Az erdőgazdálkodási minisztérium nyilvántartása szerint az országban az említett okból mintegy
587.000 ha erdőnek nem tudják
biztosítani az őrzését. Az összeget
azoktól az erdőkerületektől (ocol
silvic) lehetett igényelni, amelyek
gondozásába tartozik az érintett erdőterület, egyetlen feltétel volt,
hogy az igénylő telekkönyvi kivonattal igazolja a tulajdonjogát. Az
erdészeti törvény évente hektáronként 100 lej őrzési díjat szabott
meg. Az említett összegből a 30
hektár alatti területeket adminiszt-

ráló erdőkerületek kötelesek voltak
2016. október 1. és december 31.
között elvégezni az erdőkarbantartási munkálatokat, és biztosítani az
őrzést. Cristina Paşca Palmer volt
környezetvédelmi és erdőgazdálkodási miniszter azt ígérte, hogy a
szükséges összeget, mintegy évi
58,6 millió lejt a 2017-es költségvetésbe foglalják, így az idén is
meg lehet pályázni a 30 hektárnál
kisebb erdők őrzési és karbantartási költségeinek a fedezését.
Pîrlea Adrian, a Maros Megyei
Erdészeti Igazgatóság szóvivője
szerint a lehetőség továbbra is biztosított, azonban a költségvetés leosztásáig még nem lehet tudni,
hogy hány százalékban vállalja át
az állam a magántulajdonban levő
kis parcellák őrzését.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

A kormány támogatja a 30 hektár alatti
erdőterületek őrzését

Ízes, aromás mezőségi fűszerpaprika

A mezőpaniti Nagy Dániel fűszerpaprika-termesztéssel
foglalkozik. Ez azért dicséretes, mert a fiatalember arra
szánta el magát, hogy otthon, a szülőföldjén próbál
megélhetést teremteni. A
gazdaportán az édesapa,
Nagy Rezső fogadott.

Mezey Sarolta
– Kis tételben már rég foglalkozunk fűszerpaprikával. A múlt év
végén az RMGE Maros szervezésében Szatymazon jártunk, ahol
nagyon sok paprikatermelővel találkoztunk, a tapasztalatcsere mellett népszerűsítettük a mezőségi
fűszerpaprikát. A fiam, Dániel, aki
a csíkszeredai Sapientián közgazdasági szakot végzett, vállalkozássá szeretné fejleszteni a
fűszerpaprika-termelést. Tavaly 17
áron foglalkoztunk ezzel, jövőre
egy hektárt vetünk be. A vetőmag
Magyarországról származik, éveken át az első termésből választot-

Fotó: Nagy Tibor

tuk ki a magok javát. Adottak a feltételek nagyobb mennyiség előállításához, ehhez több pénz kell.
Sajnos minden drága. Meg kell vásárolni az öntözőberendezést,
sokba került a szárító. Nagy gyárakban a paprikát megmossák, 160
fokon hirtelen megszárítják, mindent kiölnek belőle. Mi másként

csináljuk, lassan szárítjuk a termést, így minden aroma, illat, tápanyag, szín megmarad.
– Ki segít a munkában?
– A család. Alkalmi segítségek,
a kollégák, diákok. Mi mindent kézileg végzünk, az ültetést, a kapálást, a szedést.
– 17 árról mekkora mennyiséget sikerült betakarítani?
– A nyers paprikát nem mértük
le, de hozzávetőleg kétezer kg paprikánk lett, amiből körülbelül 170
kilogramm fűszerpaprikát sikerült
előállítani.
– Hol értékesítik a fűszerpaprikát?
– Piacokon, igaz, a mi paprikánk
drágább, mint a behozott kínai,
amiről nem lehet tudni, hogy mi
van benne. A mienk százszázalékos, tiszta, vegyszermentes paprika, amely megőrzi az illatát,
aromáját és színét. A paprika negyed kilogrammos csomagokban
kerül a vásárolóhoz, csomagonként
18 lejért.
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500 éves a reformáció

A marosvásárhelyi unitárius egyházközség története (II.)

mekek vallásos oktatását. Erről így
vall a lelkész: „Így segít a szeretet
A 19. század elején egyetemes munkájában a szeretet lelke!”.
Az első püspöki vizitáció 1880.
egyházi igényként jelentkezett a
marosvásárhelyi
egyházközség október 2-4. között volt. Erről az
megalakítása. Kimondják az ima- eseményről a mai ökumenikus
ház építésének szükségességét és mozgalom is példát vehet. Idézek
elrendelik az országos gyűjtést. A az eseményt megörökítő jegyzőgyűjtés eredménye 4489 korona. A könyvből: „1880. okt. 2 a főtiszt.
szervezeti élet jelentős lépése, hogy Méltóságos Püspök úr Dr. Ferencz
1839-től Marosszentkirálynak és József a déli vonattal megérkezett s
Marosvásárhelynek közös lelkésze az indóháznál az ott vallásfelekezeti
van Kelemen István személyében, különbség nélkül gyűlt közönség
majd fia, Kelemen Albert 1869-ben harsány éljenzésével fogadtatott. A
a marosvásárhelyi egyházközség városi tanács élén Ajtay Mihály polgármester üdvözölte meleg szavakelső lelkésze lesz.
Egypár jegyzőkönyvi bejegyzés kal Püspökünket biztosítván őt,
a marosszentkirályi egyházközség hogy városunk kebelében vallásos
nehézségeiről és az anyaegyházköz- elfogultsággal találkozni nem fog,
ségi jellegéről való lemondásról mert itt senkitől sem kérdik miképp
imádja Istenét csak azt »helyén vanszól.
esze és szíve«… a helybeli ev. ref.
e
1877. április 2-án Kelemen Albert levelet ír Fekete Károly vásár- egyházközség nevében Vas Tamás
helyi megbízott gondnokhoz, helyi ev. ref. lelkész üdvözölte, felamelyben a lelkészi lakás rozzant ajánlva az Isteni tisztelet tartására
állapotáról panaszkodik, és segélyt az egyik ev. ref. templomot … istenkér új lakás építésére, majd 1877. tiszteletünk az úgynevezett Kis vet: „ezen épület, mely templom néhai Biás István és neje Kovács
április 15-én a marosszentkirályi templomban tartatott meg. »Az úr- céljaira szolgál, épült 1929 évben Mária, úgy szintén néhai Csécs Istegyházközség keblitanácsa levélben vacsora osztás alkalmával« nem és az ezt követő 1930 év első felé- ván jóltevőnk neveiről. Nevezettekeresi meg a vásárhelyi unitáriuso- csak a helybeli polgárság vallásfe- ben. Ezen emlékokmány elhelyezte- ken kívül úgy anyagi, mint erkölcsi
kat, melyben arról ír, hogy imola lekezet nélkül, hanem a helyi ev. ref. tett a templom főbejáratának támogatást nyújtott egyházközsé(imádkozóhely) nincs, a lakás rossz egyházközség lelkészei is járultak, lépcsője alá helyezett emlékkőbe az günk minden tagja, kiknek áldozahelyre van építve, és rossz állapot- Dr. Tolnai Lajos és Vas Tamás”.
Kelemen Albert lelkészi beikta- 1929 július 28-án d.e. 10 órakor tos buzgósága minden elismerést
ban van. Az egyházközség kész le1895. november 17-én volt, tartott istentisztelettel kapcsolatos megérdemel. Egyházközségünk hítása
mondani az anyaegyházközség
ünnepélyen.
veinek jelenlegi száma 700, Hétszáz
elnevezésről és beleegyezik, hogy a melyen részt vett dr. Ferencz József
lelket tesz ki.
is.
Egy
jelenlevő
így
püspök
lelkész Marosvásárhelyre költözAz imaház tervét készítette és
erről
az
eseménynyilatkozott
unitárius
közösségek
Legnagyobb
zön, mivel az egyházközség „jelenaz
építést műszakilag ellenőrzi
„Mi
úgy
fogjuk
fel
a
maről:
a 2011-es népszámlálás adatai alapján:
leg csak két tagból áll, s vagyoni
és vezeti Patrovits Kálmán okegyház
ez
rosvásárhelyi
helyzete szomorú”. A marosvásárleveles építészmérnők, míg egy1. Székelyudvarhely – 4.838
helyi egyházközség az Egyházi ünnepélyét, mint egy hosszú,
házunk főhatóságának megbícsöndben
s
annál
nagyobb,
in2.
Marosvásárhely
–
3.296
Képviselő Tanácstól kéri az anyazásából
ellenőrzi a központi
tenzívebb
erővel
fejlődött
szel3. Székelykeresztúr – 3.236
egyházközséggé való nyilvánítást,
építész szakértő Demény Andor
lemi
mozgalomnak
befejező
4.
Sepsiszentgyörgy
–
3.075
amit az 1877. augusztus 5-én elfoépítőmester kolozsvári lakos.”
5. Kolozsvár – 2.946
gad. Az első marosvásárhelyi keb- actusát, melyben az eszme kiA templom ünnepélyes felengesztelő
és
a
lelkeket
kielé6.
Siménfalva
(község)
–
2.612
litanács 1873-ban alakult.
szentelésére 1930-ban került
gítő
győzelemre
jutott”.
Az egyházközség anyagi megsor dr. Boros György püspök
Kelemen Albert halála után
Maros megyében:
erősödését nagyban elősegítette
jelenlétében.
Az orgonát Busifj.
Rédiger
Géza,
a
szabédi
lel1. Marosvásárhely – 3.296
Dersi János és Biás István jótevők
tya János adományozta 1940kész
fia
lesz
a
lelkész
1926-ig,
2.
Segesvár
–
911
adománya. Házak, telkek, felszereben.
3. Nyárádgálfalva – 770
lési tárgyak kerültek az egyházköz- amikor egyházközségcsere jön
1955–1969 között az egylétre
közte
és
Halmágyi
János
4.
Ádámos
–
751
ség tulajdonába. Dersi János a
házközségben
Darkó Béla esnyárádgálfalvi
esperes-lelkész
5. Csíkfalva – 681
marosvásárhelyi Petőfi (ma Posta)
peres-lelkész szolgált. Az ő
között.
6.
Szászbogács
(Magyarsáros)
–
648
utca 19. szám alatti lakását végrenidejében épült a Rigó utcai
Ekkor már az egyházközség
deletében az egyházközségnek
(mai elnevezése Gen. Gh. Avlétszáma
is
megnőtt.
hagyja lelkészi lakásnak.
Szükség volt egy nagyobb tempEzen emlékokmány szerkesztése ramescu utca) lelkészi lakás.
Az imaházat az 1869-70-es évek1969–1997 között Kolcsár Sánlomra.
A
második
templom
építéséidejében
Románia királya I. Mihály,
ben építették fel a Szent Miklós és
1
dor
esperes-lelkész az egyházköznél
az
eredeti
terv
az
volt,
hogy
a
miniszterelnöke Dr. Maniu Gyula ,
Fazakas utcák szögletén, átellenben
2 ség vezetője.
városi
tanács
által
az
egyházközsémarosmegye
főispánja
Dr.
Vescan
a Teleki Téka épületével. 1870. noA Marosvásárhelyi Unitárius
geknek adományozott Albina téren János és Maros-Vásárhely ideiglevember 20-án szentelték fel.
Egyházközség az unitárius egyház
építsék
fel
a
díszes
templomot.
A
nes
polgármestere
Dr.
Popescu
AdOrbán Balázs leírása szerint terv az anyagi alap hiánya miatt hilegnagyobb egyházközsége volt
ezekben az években a vásárhelyi úsult meg. A templom felépítése rian.
4600 lélekkel. Több évtizedes gyötUnitárius
egyetemes
egyházunk
unitáriusok száma 160, Marosszent- nemcsak a marosvásárhelyi unitárirődő tervezés után az 1999. február
királyon pedig 40 (1866-os egyházi usok ügye, hanem egyházi ügy is megalapítójának Dávid Ferencznek 14-én tartott közgyűlés elhatározta
nyilvántartás).
lett. Az építést 1929. július 28-án halála 350-ik esztendejét írjuk, s az egyházközség megosztását, és
Összehasonlítva az 1877-es le- kezdték meg az alapkőletételi ünne- akkor az ő utóda és egyházunk sor- két egyházközség megalakítását
véllel, a közel 10 év alatt a maros- péllyel. De erről beszéljen a kora- rendszerinti 24-ik püspöke Dr. Marosvásárhelyi Bolyai téri és Maszentkirályi lélekszám 38-cal apadt. beli
írás.
Idézzük
„a Boros György, főgondnokai Dr. Fe- rosvásárhelyi Kövesdombi UnitáHabár a marosvásárhelyi önálló marosvásárhelyi unitárius egyház- renczy Géza és Dr. Szent-Iványi Jó- rius Egyházközségek néven.
unitárius egyházközség csak 1896- község építő bizottságának 1929. zsef.
A templom és torony építésekor
ban alakult meg, addig is nagy je- július hó 27-én délután 4 órakor dr.
Az építést Isten segedelmével nem volt anyagi lehetőség harang,
lentőségű események történnek. Fekete Gyula építő bizottsági elnök megkezdettük. Az anyagi előfeltéte- harangok vásárlására. Sokszor megErről tanúskodnak a jegyzőköny- Borsos Tamás utcai irodájában tar- lek megteremtésénél megemléke- fogalmazták a hívek azt az igényt,
vek.
tott gyűléséről” felvett jegyzőköny- zünk néhai Derzsi János jóltevönk, hogy ha jelképesen is, de legyen
1878. június 10-én Farkas
„harangzúgás” a toronyGyörgy esperes kéri az egyban, harangszóval várjuk a
házközséget, hogy a szabédi
templomba jövőket. Az
egyházközség helyett, ahol
álom 2000-ben vált valóra.
tűzvész pusztított, vállalja el
A hajdúszoboszlói Oborzil
a partiális gyűlés tartását.
Gyula és neje, Nagy Rózsa
1880-ban megválasztják az
két alumíniumharangot
első
énekvezért,
Tájai
adományozott egyházközGyörgy marosszentkirályi
ségünknek. A különleges,
„állami oskola tanítót”, aki
réselt palástú alumíniumharmóniumon is tudja kísérni
harang öntési eljárását
az éneket. Bére 50 forint
Jeney Tibor és Oborzil
évente.
Edit iparművészek szaba1881-ben 18 unitárius
dalmaztatták.
gyermek tanul az iskolákban
Az egyházközség kebli(8 középosztályban, 9 elemi
tanácsa 2014-ben úgy döntanodákban, 1 polgári iskolátött, hogy két nagyobb
ban). Az unitárius gyermekek
harangot öntet. Egy év
száma kb. 25 lehet.
alatt a hívek, a winchesteri
A valláserkölcsi nevelés az
(Egyesült Államok, MA)
1883-as tanévtől indul meg,
testvérgyülekezet és jóinamikor Mikó Miklós királyi
dulatú más felekezetű testtáblai pótbíró és neje, Tauffer
vérek
adományából
Lenke lakásában Kelemen
összegyűlt a pénz, és egy
Fotó: Vajda György
Albert megkezdi a gyer- A Dersi János terem
210 kg-os és egy 135 kg-
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Nagy László

Fotó: Nagy Tibor

os harang lett a kis torony új lakója.
A harangokat ünnepélyes istentisztelet keretében 2015. november 29én szentelte fel Bálint Benczédi
Ferenc püspök.
Egyházközségünkben nemcsak
külső, anyagi építkezés folyt és folyik, hanem még az 1989-es decemberi
események
előtt
az
egyházközség tanácsterme a város
kulturális központjává vált. Ma már
mindenki ismeri a Bolyai téri egyházközség tanácstermét. Kiállítások
és könyvbemutatók százai bizonyítják, hogy az unitáriusok nemcsak a
hit megélésében, hanem a nép- és
kultúraszolgálatban is elöl járnak.
Idézek Dersi János 1890. augusztus
30-án kelt végrendeletéből: „ …
10.000 frt, írva Tízezer frt, o.é. készpénz összeget hagyok az erdélyi magyar közművelődési egyletnek, az
ezen egylet által czélba vett hazafias és nemzeti czél előmozdítására…”
Az
EMKE
megalakulásának emlékére, a 125.
évfordulóján Kolozsváron szervezett ünnepség keretében egyházközségünk díszoklevelet kapott.
Híveink jobb tájékoztatása érdekében 1998-ban egyházközségi
lapot adtunk ki Értesítő névvel. Ez
a lap kisebb-nagyobb szünetekkel
ma is ünnepeinkre megjelenik.
Ugyanakkor 2001-ben egy gyermeklapot is elindítottunk Dobbantó
címmel, amelyet gyermekeink írtak
és szerkesztettek. Ez a lap 2006-ig
negyedévente rendszeresen megjelent.
Az ifjúsági egyletet mindig a segédlelkészek vezették. Fiataljaink
szép sikereket értek el az ODFIE
által szervezett színjátszó találkozókon, a népdaléneklő és versmondó
versenyeken, valamint a vallásolimpián. Rendszeresen részt vesznek a
Dávid Ferenc emlékét felidéző,
minden év novemberében szervezett, dévai zarándoklaton is.
Az egyházközség nőszövetsége
1990-ben újraalakult, és azóta rendezvényeink legfőbb támogatója.
Kórusunk 1970-ben alakult, 18
taggal. Az évtizedek folyamán kórusvezetőink, Horváth Katalin,
Kozma Mátyás, Berecz Zselyke, dr.
Molnár Tünde-Erzsébet, dr. Csíky
Csaba és Szabó Hajnal-Imola mindig igényes, zenekedvelő szakemberek voltak. A kórus rendszeresen
nem működik, de minden nagypénteken előadja a Passiót.
Az egyházközség lélekszáma
1612. Az elmúlt évben 16 keresztelési, 11 esketési és 21 temetési szertartást
végeztünk,
13-an
konfirmáltak.
Iuliu Maniu (1873–1953)
Dr. Vescan Ioan ügyvéd
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Az elévülésről és az elbirtoklásról (VI.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

A régi polgári törvénykönyv
(vechiul Cod civil) szerint, amint
azt az előző részben írtuk, létezik
30 éves elbirtoklási idő, valamint
10-től 20 évig terjedő elbirtoklás.
Az első esetben, amennyiben a
telek birtoklója, függetlenül attól,
hogy jó- vagy rosszhiszemű,
vagyis tudta vagy nem, hogy tulajdonosi jogcíme nem érvényes, minimum 30 évig használja a telket,
és ez a használata folyamatos,
megszakítatlan és nyilvános, a birtokjog (posesie) tulajdonjoggá
(proprietate) válik.
Ugyanakkor létezik a 10-től 20
évig terjedő elbirtoklás. Az effajta,
sokkal rövidebb idejű elbirtoklásnak már szigorúbb feltételei vannak, ugyanis ebben az esetben csak
akkor lehet elbirtoklásról beszélni,
ha a telek használója jóhiszemű,
valamint a telket valamilyen hibás
jogcím (just titlu) alapján használja. A hibás jogcím esetén egy
olyan jogügyletről, iratról van szó,
amelynek tulajdonátruházó jellege
van, viszont nem az igazi, törvényes tulajdonostól származik, erről
viszont a birtoklónak/vevőnek,
mivel jóhiszemű, nincs tudomása.
Alapesetben egy ilyen jogügylet
akár semmisnek is nyilvánítható, a
birtokos pedig kilakoltatható, illetve a használati jog visszaigényelhető, viszont amennyiben az
elbirtoklás feltételei teljesülnek, a
birtokos ezek ellen az eljárások
ellen sikerrel védekezhet, felhozva
az elbirtoklás bekövetkeztét.
Tehát a 10-től 2 évig tartó elbirtoklás esetén a használat akkor
válik tulajdonjoggá, ha a birtokló a
gyakorlatban is használja az illető
telket, tulajdonosnak tartva magát
(amely jogot tévesen vindikálja
magának), ez a használat hibás jogcím alapján történik, amelynek hibáit a vevő/használó nem ismeri, a
használat 10-től 20 évig tart, valamint a birtokos jóhiszemű. A 10

éves elbirtoklási-használati idő
akkor alkalmazandó, ha a jogos tulajdonos ugyanabban a megyei törvényszéki illetékességi körben
lakik, mint a hibás jogcím alapján
az illető telket használó birtokos.
20 éves elbirtoklási időről akkor
beszélünk, ha a jogos tulajdonos és
a birtokos két különböző megyei
törvényszék illetékességi körében
rendelkezik lakcímmel. Amennyiben lakhelyük egy ideig azonos,
egy ideig pedig különböző megyei
törvényszékek illetékességén belül
van, az elbirtoklási időt arányosan
állapítják meg, ezért beszélünk 10től 20 évig tartó elbirtoklásról. A
birtokló jóhiszeműségéről még azt
kell elmondani, hogy ez a jóhiszeműség a tulajdonátruházási jogügylet megkötésekor kell létezzen,
nem szükséges, hogy ez a használat teljes ideje alatt fennálljon.
Tehát amennyiben az eredetileg jóhiszemű vásárló megtudja, hogy
nem a jogos tulajdonostól szerzett
tulajdonjogot, az elbirtoklás még
mindig megtörténhet.
Amint azt jeleztük, a fenti két elbirtoklást (a 30 éves, valamint a
10-től 20 évig terjedő) a régi román
polgári törvénykönyv szabályozta.
Az új polgári törvénykönyv, amely
2011. október 1-től lépett érvénybe, új szabályozást vezet be
ebben a kérdéskörben. Az új szabályozás értelmében is kétfajta elbirtoklásról beszélünk. Az egyik a
telekkönyvön kívüli 10 éves elbirtoklás (uzucapiunea extratabulară),
amelyet a polgári törvénykönyv
930-as paragrafusa szabályoz, a
másik fajta elbirtoklás az 5 éves telekkönyvi elbirtoklás (uzucapiunea
tabulară), amelyet a román Pbt.
931-es paragrafusa ír le.
A 10 éves telekkönyvön kívüli
elbirtoklás esetén a tulajdonjog
vagy annak egy származéka a telekkönyve beírható, amennyiben
az illető be nem telekelt telket a
birtokos folyamatosan, nyilvánosan, háborítatlanul és tulajdonosként
viselkedve
használta
minimum 10 évig, és az elbirtoklás

idejének leteltéig a telket nem telekelték be. Amennyiben mégis betelekelték,
az
elbirtoklás
bekövetkezik, amennyiben az eredeti természetes személy telektulajdonos elhalálozott, jogi személy
esetében megszűnt vagy – mindkettő esetében – olyan nyilatkozatott adott, amelyben lemond
tulajdonjogáról, és ez a telekkönyvbe betelekelésre került.
Amennyiben a fenti feltételek
teljesültek, a birtokos használati
joga tulajdonjoggá válik az elbirtoklás telekkönyvbe történő beszámítva.
A
jegyzésétől
tulajdonszerzés viszont nem történik meg, amennyiben egy harmadik személy (általában az
elhalálozott jogos tulajdonos örököse) a telekkönyvbe bejegyezte
saját tulajdonjogát. Amennyiben a
harmadik személy tulajdonjogának
bejegyzését valamilyen jogcímre
hivatkozva tudja igazolni, az elbirtoklást megakadályozhatja még
akkor is, ha a 10 éves elbirtoklási
idő letelt. A be nem telekelt területek esetén az elbirtoklási idő mindig attól a pillanattól kezdődik,
amikor a jogos tulajdonos meghalt
vagy megszűnt, még akkor is, ha az
elbirtoklást érvényesítő személy
használati joga a halál vagy a megszűnés előtt kezdődött el.
A második, 5 éves telekkönyvi
elbirtoklás esetében a birtokos,
hibás jogcím alapján, jóhiszeműen,
nem tudva, hogy a jogcím, amelynek alapján telek birtokába jutott,
nem volt alkalmas tulajdonjog átruházására, tulajdonosként viselkedve bejegyezteti tulajdonjogát a
telekkönyvbe. Amennyiben a telekkönyvbe való bejegyzéstől számított 5 éven keresztül a
használatot háborítatlanul, folyamatosan és megszakítás nélkül
gyakorolja, az „rendes” tulajdonjoggá válik, amelyet már nem lehet
megsemmisíteni vagy vitatni.
Ebben az esetben a birtokló a használat megkezdésekor, valamint a
telekkönyvbe való bejegyzéskor is
jóhiszemű kell legyen.

Olcsóbb, kevésbé szennyező autók vásárlására

Folytatódik az Első autó program

Ötvenmillió lejt hagyott jóvá az
Első autó program folytatására a kormány a tavalyi fel nem használt költségvetéséből.
A program olyan autók vásárlását
támogatja, amelyek olcsóbbak, kevésbé szennyezőek és kevés üzemanyagot fogyasztanak.
Ugyanakkor a személygépkocsik
vásárlására felvehető hitelek skáláját
is bővítik, ezáltal jóval kedvezményesebb kölcsönhöz juthatnak a vásárlók.
Fedezet hiányában ugyanis jelenleg
magasabb költségekkel juthatnak hitelhez az autóvásárlók – áll a kormány
közleményében.
A programot 2015-ben indították
350 millió lejes hitelgarancia-kerettel,
és célja az új autók vásárlásának elősegítése volt. A értékjegyet beszámítják a kötelező 5 százalékos előleg
programban ezentúl a régi járművek leadásáért kapott összegébe – áll a kormány közleményében.

Továbbképző tanároknak

Április 7–9. és május 19–21. között hazai
magyar tannyelvű intézményekben dolgozó
általános és középiskolai tanárok számára
szerveznek továbbképző programokat Szovátán. Jelentkezni március 31-éig lehet.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének
Teleki Oktatási és Módszertani Központja az Emberi
Erőforrások Minisztériuma támogatásával szervezett

évközi továbbképzőkre március 31-éig lehet jelentkezni. A helyek száma korlátozott, a beiratkozási sorrendet veszik figyelembe. A tanfolyam végén a
résztvevők számára tanúsítványt állítanak ki, a képzés
akkreditálása folyamatban van a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen. Helyszín: a Szováta, Rózsák útja
147. sz. alatti Teleki Oktatási Központ, Péterfy Emília
terem. Jelentkezési határidő március 31. Jelentkezni
online,
az
RMPSZ
honlapján
lehet:
http://rmpsz.ro/hu/sa1/32/index. (sz.p.p.)

A Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. meghirdeti a Szülőföldön
magyarul
című
program
felhívását a nevelési, oktatási,
valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a
2016/2017-es tanévre. Benyújtási határidő: március 17.

A vissza nem térítendő támogatásra jogosultak: óvodáskorú gyerekek, akik a 2016/2017-es tanév
kezdetétől Romániában működő
akkreditált óvodában magyar
nyelvű nevelésben vesznek részt;
azok az általános és középiskolás
tanulók, akik az 1998. augusztus
31-ét követő időszakban születtek,
és Romániában működő akkreditált
oktatási intézményben alap- vagy
középfokú tanulmányaikat magyar
nyelven folytatják;
egyedi elbírálással részesülhetnek támogatásban: azok a tanulók,
akik az 1998. augusztus 31-ét megelőző időszakban születtek és Romániában működő akkreditált
oktatási intézményben alap- vagy
középfokú tanulmányaikat magyar
nyelven folytatják; vagy fakultatív
magyar nyelvű oktatásban részesülnek, mivel a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül
nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény vagy magyar nyelvű
tagozat; illetve választható tantárgyként magyar nyelvű oktatásban
részesülnek; az a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű
kiskorú, aki nem akkreditált nevelési
és oktatási intézményben folytat magyar nyelvű tanulmányokat vagy
egyéb magyar nyelvű nevelésben részesül; vagy az a kiskorú, aki sajátos
nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy teljesen magyar nyelvű –
nevelésben és oktatásban vesz részt
az adott államban működő akkreditált nevelési és oktatási intézményben.
Hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató,
aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alap- vagy magiszteri tanulmányait teljesen vagy

részben magyar nyelven folytatja.
A támogatásokra nem jogosultak, akik a 2016/2017-es tanév első
félévében több mint 50 óráról igazolatlanul hiányoztak; az a fakultatív vagy opcionális magyar nyelvű
oktatásban részesülő tanuló, aki a
2016/2017-es tanév első félévében
a magyarórák több mint 10%-áról
igazolatlanul hiányzott; az az
igénylő, aki az igénylést (adatlap +
mellékletek) a megadott határidőn
túl, illetve hiányosan nyújtja be, és
a felszólításban szereplő határidőn
belül sem pótolja a hiányosságokat;
az a sajátos nevelési igényeinek
megfelelő nevelésben és oktatásban
részt vevő kiskorú, aki nem magyar
nyelven folytatja tanulmányait; az a
hallgató, aki nem nappali tagozaton
folytatja tanulmányait; az a hallgató,
aki nem az adott államban működő
felsőoktatási intézményben folytatja
tanulmányait.
A nevelési, oktatási, valamint
tankönyv- és taneszköz-támogatás összege 22.400 Ft-nak megfelelő lej.
A hallgatói támogatás 2.800 Ftnak megfelelő lej.
A támogatás a 2016/2017-es tanévre egy alkalommal igényelhető,
benyújtási határidő március 17. (postázási dátum). Ajánlott küldeményként egy eredeti példányban, zárt
borítékban az alábbi címre kell küldeni: U.C.D.M.R. – RMPSZ, „Szülőföldön magyarul” – Pályázati Iroda,
530300 Miercurea Ciuc, Oficiul Postal nr. 1., C.P. nr. 19. Jud. Harghita
Az adatlapot, a válaszborítékot
és az útmutatót tartalmazó igénylési
csomagokat át lehet venni: a gyerek
által látogatott oktatási intézményben, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) területi
oktatási központjai irodáiban, az
RMPSZ megyei/területi/körzeti képviselőinél, illetve letölthetők a
www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról. Az igényléssel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségen kérhető
tájékoztatás: Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége,
tel.:
0266/244-450, e-mail: info@szulofoldonmagyarul.ro

Jövő csütörtöktől nyílt napok a tanintézményekben

Az előkészítő osztályosokat várják

Közvitára bocsátotta csütörtökön
a tanügyminisztérium a 2017-2018as tanévre vonatkozó beiskolázási
módszertant.
A tervezet szerint február 22-én
teszik közzé a szaktárca és a tanfelügyelőségek honlapján az iskolai
körzetek listáját, a beiskolázási terveket és a tanintézményekhez rendelt előkészítő osztályok számát.
Február 23 – március 2. között
minden oktatási intézménynek nyílt
napokat kell tartania, annak érdekében, hogy a szülőket tájékoztassák
az oktatók, a gyerekek pedig megnézhessék az előkészítő osztályok
tantermeit, megismerkedjenek a pedagógusokkal. A tervezet szerint a
szülők február 27 – március 16. között írathatják be a nulladik osztályba gyerekeiket.
Március 18–21. között a taninté-

zetek feldolgozzák a kitöltött űrlapokat, 22-én pedig számítógépes
elosztással határozzák meg, hova
járhatnak iskolába azok a gyerekek,
akiket nem a körzetükhöz tartozó
oktatási intézménybe írattak be szüleik. Az eredményeket március 22–
23-án teszik közzé. A végleges
névsorokat tartalmazó listákat április 6-áig kell kifüggeszteniük az iskoláknak. A törvény értelmében a
2017. augusztus 31-éig hatodik
életévüket betöltő gyerekeket kötelező iskolába íratni. A szeptember
elseje és december 31-e között hatodik évüket betöltő gyerekeket is
beírathatják szüleik, ha a szintfelmérő eredménye azt mutatja, hogy
fejlődésük megfelelő, ellenkező
esetben óvodai nagycsoportba kell
beíratni a gyereket – áll a tervezetben.
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Sakk: Ob-címek, csapatbronz
és válogatott kerettagság az ISK-nál

Harmadik helyen végzett a Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub a
gyerek, serdülő és ifjúsági korosztályú sakkozók országos bajnokságán, Félixfürdőn, az érmek
száma alapján kialakított rangsorban. A február 1-je és 12-e közötti
időszakban tartott rendezvényen
több mint 500-an mérették meg
magukat, kis szerencsével a marosvásárhelyiek akár másodikok is
lehettek volna, de a harmadik hely
is igen szép és megtisztelő eredmény, írta a lapunkhoz eljuttatott
beszámolóban Barátosi József
edző.
Eszerint Văsieşiu Victor és
Ciocan Ariana-Roxana révén álltak közel még a dobogós helyezéshez, és ha ez összejött volna

két sportolójuknak, akkor a marosvásárhelyi klub a második helyet foglalhatta volna el az
összesen 24 pontozó egyesületet
rangsoroló jegyzéken. Mivel ez
nem sikerült, így a Jászvásári Politehnica és a Temesvári 1-es Iskolás Sportklub mögött be kellett
érniük a harmadik pozícióval,
amelyen a Focşani 2007 CSM és
a Bukaresti CSM csapatával osztoztak.
A beszámolóban kiemelték
ugyanakkor, hogy két játékosuk, a
korosztályában bajnoki címet
nyert Ognean Mihnea Ionuţ, valamint a második helyen zárt Vîlcu
Matei Ştefan részt vehet majd a
román válogatottal a világbajnokságon és Európa-bajnokságon is.

Egyéni eredményeik:
* klasszikus sakk: Ognean Mihnea Ionuţ (14 éves) – aranyérem,
országos bajnoki cím; Vîlcu Matei
Ştefan (12) – ezüst; Ciocan Ariana
Roxana (10) – 4. hely; Văsieşiu
Victor (18) – 6. hely (valamenynyien bekerültek a korosztályuknak megfelelő válogatott keretbe);
* rapid sakk: Ognean Mihnea
Ionuţ (14) – ezüst; Ciocan Ariana
Roxana (10) – 4. hely;
* villámsakk: Ognean Mihnea
Ionuţ (14) – ezüst; Ciocan Ariana
Roxana (10) – bronzérem;
* sakkfeladványok: Văsieşiu
Victor (18) – aranyérem, országos
bajnoki cím; Ciocan Ariana Roxana (10) – ezüstérem; Enachi
Alisa Francesca (12) – 4. hely.

A Maros Sportklubnak is van
egy érmese a felnőtt ob-n

A Maros Sportklub küldöttsége

Éremmel tért haza a resicabányai
felnőtt országos bajnokságról a
Maros Sportklub birkózója, Kovacs
Răzvan. A marosvásárhelyi sportoló
az 57 kg-os súlycsoportban második lett. Kevéssel maradt le ugyanakkor a dobogóról az 58 kilósoknál
versenyző Farkas Noémi, aki végül
az ötödik helyet szerezte meg, tájékoztatta lapunkat a klub edzője,
Simon László, aki kollégájával,

Márton Józseffel együtt felelt a
sportolók felkészítéséért.
A resicabányai rendezvény február 5-e és 7-e között zajlott, összesen 220 versenyző részvételével. A
következő rangos esemény, amelyen a marosvásárhelyiek részt
vesznek, az U23-as korosztály országos bajnokságának temesvári
döntője lesz, február 17-e és 19-e
között.

RÖVIDEN

A marosvásárhelyi fiatal sportolók küldöttsége Barátosi József edzővel

Maros KK: első vagy második csapattal
a Románia-kupán?

Elkezdődött Nagyszebenben a
férfikosárlabda
Románia-kupa
nyolcasdöntője. Tegnap, a lapzártánk után befejeződött mérkőzéseken a Bukaresti Steaua CSM a
SCM U Craiovával találkozott, a
Nagyszebeni CSU a Kolozsvári Uval játszott. Ma a Maros KK a Galaci Phoenixszel (17.15 óra, TV:
DigiSport – élő), a Temesvári KK
a Nagyváradi CSM CSU-val
(19.45 óra, TV: DigiSport – felvételről, 21 órától) méri össze erejét.

Nem világos, hogy a Maros Kosárlabdaklub rendes összetételében
játszik-e a mai meccsen. Hétfő este
a játékosok találkoztak a szurkolókkal, és értésre adták, hogy ha
nem kapják meg elmaradt béreik
bár egy részét, nem állnak ki a
mérkőzésen. Ebben az esetben feltehetően a tartalékokat nevezik
majd a szakvezetők.
A találkozón a játékosok egyértelműsítették, hogy nem zsoldo-

sok, mert ha azok lennének, az elmúlt három hónapban egyáltalán
nem vállalták volna a szereplést.
Viszont úgy érzik, hogy valamiképpen jelét kell adni annak, hogy
a helyzet az ő szempontjukból tűrhetetlenné vált, és erre éppen a kupaszereplés
biztosítja
a
lehetőséget, hiszen nem veszélyezteti az erre az idényre kitűzött cél
– a bajnoki rájátszásba jutás –
megvalósulását. (F.A.)

A Bologna magyar válogatott
labdarúgója, Nagy Ádám nyerte
2016-os teljesítményéért a Magyar
Aranylabda díjat.
Az nb1.hu szakportál felkérésére ezúttal hét kategóriában szavazhattak az újságírók, akik
rekordszámú vokssal alakították ki
a végeredményt. Az első helyezett
hét, a második öt, a harmadik
három pontot kapott. A díjat az
nb1.hu alapítója és örökös főszerkesztője, az öt évvel ezelőtt elhunyt Imre Mátyás 1998-ban hívta
életre.
A kategóriák végeredménye:
* Magyar Aranylabda: 1. Nagy
Ádám (Bologna) 156 pont, 2. Gera
Zoltán (Ferencváros) 122, 3. Nikolics Nemanja (Legia Varsó) 106
* a legjobb edző: 1. Dárdai Pál
(Hertha BSC) 225, 2. Bernd Storck
(magyar válogatott) 149, 3. Marco
Rossi (Budapest Honvéd) 73
* a legjobb NB I-es játékos: 1.
Gera Zoltán 152, 2. Davide Lanzafame (Budapest Honvéd) 104, 3.
Danko Lazovic (Videoton FC) 69
* a legjobb kapus: 1. Gulácsi

Péter (RB Leipzig) 250, 2. Király
Gábor (Haladás) 198, 3. Dibusz
Dénes (Ferencváros) 51
* a legjobb utánpótlás-játékos:
1. Nagy Ádám 189, 2. Vida Máté
(Vasas FC) 128, 3. Nagy Dominik
(Ferencváros) 62

* a legjobb játékvezető: 1. Kassai Viktor 232, 2. Vad II István 90,
3. Kulcsár Katalin 69
* a legjobb sportvezető: 1. Vancsa Miklós (Vasas) 126, 2. Kovács
Zoltán (Videoton) 80, 3. Csányi
Sándor (MLSZ) 50

Nagy Ádám nyerte a Magyar Aranylabdát
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* Már hat pont a Hagi-csapat előnye az 1. liga rangsorán, miután legyőzte a Panduriit, a második helyen álló FCSB pedig hazai pályán ikszelt
az alsóházban tanyázó Voluntari-ral. Eredmények a labdarúgó 1. liga 23.
fordulójából: Bukaresti FCSB – Voluntari FC 2-2, Konstancai Viitorul – Zsilvásárhelyi Pandurii 3-0, Concordia Chiajna – Bukaresti Dinamo 2-1. Az
élen: 1. Viitorul 48 pont, 2. FCSB 42, 3. Craiova 40.
* A Konstancai Viitorul és az Astra Giurgiu, valamint az USK Craiova és
a Bukaresti Dinamo összecsapása lehet a két legérdekesebb mérkőzés a
labdarúgó Románia-kupa negyeddöntőjében. A párosításokat hétfőn sorsolták ki Bukarestben. A másik két negyeddöntős találkozó: Mioveni CS
(2. liga) – Voluntari FC, Temesvári Poli ACS – Kolozsvári CFR. Egyetlen
mérkőzést játszanak, az elmúlt bajnokság végén gyengébben rangsorolt
csapat otthonában, március 28-a és 30-a között.
* Gólt lőtt Alexandru Chipciu az Anderlechtben. A brüsszeli labdarúgócsapat az SV Zulte Waregemmel találkozott a belgiumi pontvadászat
26. fordulójában, és 4-2-re győzött. A román játékos együttese utolsó találatát szerezte az első hosszabbításpercben.
* U17-es labdarúgó-válogatottak közötti felkészülési mérkőzésen: Írország – Románia 2-0. A találkozót a spanyolországi Oliva Nova településen
rendezték.
* Ma két slágermérkőzéssel folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája
nyolcaddöntője: Bayern München (német) – Arsenal (angol) és Real Madrid (spanyol) – Napoli (olasz) összecsapásokat rendeznek a sorozatban,
egyaránt 21.45 órai kezdettel.
* Két román kézilabdázó is a magyar bajnokságban folytatja: Denisa
Dedu kapus és Gabriela Perianu balszélső is elfogadta a Siófok KC ajánlatát. Dedu Brassóból, Perianu Brăiláról távozott a Balaton-parti városba.
* Vereséggel zárt a Bukaresti Dinamo férfi-kézilabdacsapata a Bajnokok
Ligája D csoportjában. A török Besiktas Mogaz HT Isztambul elleni találkozót Izmitben rendezték, az eredmény 29-27 (14-12) a házigazdák javára. A román csapat negyedik helyen zárt a csoportban, és nem jutott
tovább a következő körbe.
* Eredmény a férfikézilabda Challenge Kupa nyolcaddöntőjéből: Handball Esch (luxemburgi) – Tordai Potaissa 27-31 (13-14). A visszavágót február 19-én, Tordán rendezik.
* Franciaország megpályázza a 2023-as rögbi-világbajnokság rendezői
szerepkörét. Az elképzelés szerint 19 városban játszanának mérkőzéseket. Franciaország ellenjelöltjei Írország és a Dél-afrikai Köztársaság, amelyek hasonló szándékot jelentettek be.
* Eredmények a Hat Nemzet Tornája nemzetközi rögbibajnokság 2. fordulójából: Franciaország – Skócia 22-16 (13-11), Wales – Anglia 16-21
(13-8), Olaszország – Írország 10-63 (10-28).
* Jászvásár helyett Bukarestben lesz a román–spanyol mérkőzés az
Európai Rögbibajnokság 2. fordulójában. A február 18-án esedékes találkozót a várhatóan kedvezőtlen időjárási körülmények miatt költöztették a
fővárosba. Az 1. fordulóban: Németország – Románia 41-38 (20-24), Belgium – Grúzia 6-31, Spanyolország – Oroszország 16-6.
* Tongából igazolt játékost a Bukaresti CSM rögbicsapata. A 21 éves
Moa Maliepo korábban az ausztráliai Parramattánál szerepelt, és tagja
volt hazája U20-as és felnőttválogatottjának. A fővárosi alakulat két nappal
korábban bejelentette a Temesvári Saracens két játékosának, Paula Kinikinilaunak és Victor Dumitrunak a megszerzését is.
* Nagy-Britanniával játszik Románia a női tenisz Fed-kupa II. Világcsoportjában maradásért kiírt selejtező mérkőzésen. A párosításokat tegnap
készítették el Londonban, Románia kiemelti státust élvezve kapott ellenfelet.
* A női tenisz Fed-kupa negyeddöntős eredményei: Csehország – Spanyolország 3-2, Egyesült Államok – Németország 4-0, Fehéroroszország
– Hollandia 4-1, Svájc – Franciaország 4-1. Az elődöntő párosításai (április
22-23.): Fehéroroszország – Svájc, Egyesült Államok – Csehország. A
döntőt november 11-12-én játsszák.
* Negyedik helyen maradt a női teniszezők világranglistáján Simona
Halep. A WTA e heti tabelláját változatlanul az amerikai Serena Williams
vezeti, a német Angelique Kerber és a cseh Karolina Plisková előtt.
* Adrian Ungur feladta az orosz Iznaur Ahmaev elleni meccsét a törökországi Belekben zajló, 15 ezer dollár összdíjazású tenisztorna 1. fordulójában. A 32 éves, ATP-318. román játékos másfél órányi játék után, 4:6,
2:4-es állásnál döntött úgy, hogy nem folytatja a mérkőzést 23 éves ellenfelével, akit nem jegyeznek a világranglistán.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG MUNKÁSOKAT alkalmaz a pékségbe és ELÁRUSÍTÓT üzleteibe. Önéletrajzát beadhatja bármely TimKo-üzletbe.
(18518-I)
NÉMETORSZÁGBA keresünk RAKTÁRI DOLGOZÓKAT, TARGONCÁST, VILLANYSZERELŐT, ÉPÍTŐIPARI MUNKÁST minimális németnyelv-tudással. Más lehetőségek is vannak. Tel.
0741-388-605, info@realjobs.eu (59325)

A ROHID CONSTRUCT KFT. alkalmaz ÁCS, KŐMŰVES, VASBETONSZERELŐ SZAKMUNKÁSOKAT hosszú távra. Magas kereseti lehetőség. Tel. 0773-391-682. (59026-I)

Az ALKONY KFT. NŐT alkalmaz VIRÁGKÖTÉSRE. Jelentkezni
személyesen önéletrajzzal a délelőtti órákban a cég székhelyén lehet:
Marosvásárhelyen, a Dózsa György u. 71. szám alatt. (sz.-I)

AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT és AUTÓFESTŐ ELŐKÉSZÍTŐT alkalmazunk autószervizbe. Tel. 0729-842-512. (18517-I)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT.
SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0734-123-877. (18508-I)

FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET cukordíszek gyártására. Tel.
0745-520-408. (58695-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, könnyebb és nehezebb BETANÍTOTT
MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv
nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes
fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába
járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59309)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás! Tapasztalat nem szükséges. A magyar nyelv ismerete kötelező!
Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon.(59395)

MAGYARORSZÁGI MUNKÁRA keresünk AWI; AWI-kombinált
minősítéssel rendelkező HEGESZTŐKET, illetve IZOMETRIÁS
CSŐSZERELŐ SZAKMUNKÁSOKAT. A fizetendő nettó bér: 1600
Ft/óra. Ezenfelül álljuk az utazás és a szállás költségeit. Érdeklődni
lehet a 0754-276-159-es telefonszámon, illetve az nlehel.7@gmail.com
e-mail-címen. (59381-I)

A MAROSSÁRPATAKI GONDOZÁSI KÖZPONT versenyvizsgát
hirdet két TAKARÍTÓNŐI, két GONDOZÓI és egy ÜGYVITELI
TISZTVISELŐI állás betöltésére 2017. február 28-án 12 órakor az intézmény székhelyén, Sárpatak, Fő út 369. szám alatt. Tel. 0265/338197. (59044)
A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály

nyilvános árverést szervez 2017. február 28-án 10 órai kezdettel az
intézmény Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a következő
javak értékesítésére:

1. MAI típusú tömörítő (compactor), kikiáltási ár 1.550 lej. A BT ALL
TEHNOLOGY KFT. tulajdonát képező tárgyat az állami adósságok
behajtása céljából értékesítik.

2. 1000 W-os légkalapács, kikiáltási ár 230 lej; 800 W-os légkalapács,
kikiáltási ár 165 lej; 3 db 777 W-os légkalapács, kikiáltási ár összesen
495 lej. A MIFOR KFT.-D tulajdonát képező javakat az állami adósságok
behajtása céljából értékesítik.

3. Elektromos főzőlap, kikiáltási ár 2820 lej; fagyasztóasztal, kikiáltási ár
1260 lej; vetítőgép (videoprojektor) 1050 lej; jéggép 810 lej;
hoteltelevíziók, 4x1580, összesen 6320 lej; Apple Mac 2,5 GHz – 2160
lej; Apple Mac 1,6 GHz 1964 lej; a TRANSCARP TOURISM KFT.
tulajdonát képező tárgyakat az állami adósságok behajtása céljából
értékesítik.

A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.
A 2015. évi 207-es, pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó törvény
250. cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások
értelmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak
a fenti ingóságokra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés
időpontja előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelyének 4. bekezdése j) pontja,
valamint 7. cikkelye értelmében a liciten való részvételhez az
ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő
részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Dicsőszentmártoni
Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785 számlára kell
átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám
4322637 – vagy banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő
összegről; az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását,
romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat
másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű
fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány
másolatát ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt
vehessenek az árverésen.
A BT All Tehnology Kft., Mifor Kft.-D és a Transcarp Tourism Kft. javainak
árveréséről szóló közlemény kifüggesztésének időpontja: 2017. február
15. A közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi
Osztály, a Dicsőszentmártoni Polgármesteri Hivatal, a Bonyhai
Polgármesteri Hivatal, valamint a szóban forgó cégek székhelyén és
megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán.
Bővebb felvilágosítás a végrehajtói irodában (Baltatu Gheorghe
felügyelő) vagy a 0265/443-312-es telefonszámon.

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

ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-883-361.
(58999-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0753590-792. (58992-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. A házhoz
szállítás ingyenes. Tel. 0752-578568. (58992-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (58897)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (58897)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0758-558092. (58897)
ELADÓ
(59029)

tűzifa.

Tel.

0757-439-281.

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Antalka Teréz névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (59043)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat,
termopán PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (58941)
ALKALMAZUNK hegesztőt és lakatost. Tel. 0744-572-889. (-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk a
szeretett férjre, édesapára,
nagytatára, az erdőcsinádi
születésű FÜLÖP GYÖRGYRE
halálának első évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott!
Felesége, két lánya, Angéla,
Hajnalka családjukkal együtt
és a három unoka. (58909)

„Minden mulandó ezen a
világon,
mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig
vezet,
szívünkben
az
örök
emlékezet.”
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk a szentgericei
BENKE FERENCRE halálának
20. évfordulóján. Nyugodjál
békében, Kicsitata! Emlékét
őrzi három lánya, vejei és
unokái. (58936-I)

Fájó
szívvel,
kegyelettel
emlékezünk
a
drága
édesanyára,
SZÖVÉRFFY
DÉNESNÉRE szül. SZABÓ
ROZÁLIA
halálának
17.
évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük. Nyugodjon
békében! Leánya és két fia
családjukkal. (58955)

Mély fájdalommal emlékezünk
február 15-én a siménfalvi
születésű DEÁK DOMOKOS
volt maroskeresztúri lakosra
halálának második évfordulóján.
Hirtelen halálod nagy fájdalmat okozott, de jóságod és
szereteted szívünkben örökké
élni fog. Testvéred, Erzsébet
és családja. (59007-I)

Nem vársz már minket
ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk
szerető szíveddel.
De
egy
könnycsepp
a
szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted
ég.
Bennünk él egy arc, egy
végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem
vehet.
Telhetnek
hónapok,
múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem
felejtünk Téged.
Fájó
szívvel
emlékezünk
DEÁK DOMOKOSRA halálának második évfordulóján.
Emlékét
örökre
megőrzi
felesége, két gyermeke és
azok családja. (59006-I)

„Ha emlegettek, köztetek
leszek, szeressétek egymást,
ahogy
én
szerettelek.”
Fájó
szívvel
emlékezünk
február 15-én BEREKMÉRI
ENDRÉRE
halálának
7.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (58873)

Szomorú szívvel emlékezünk
február 15-én édesapánkra,
TÓTH FERENCRE (Putyura)
halálának 20. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
őrzik szerettei. (59031-I)

„Csak az hal meg, akit
elfelednek,
örökké
él,
akit
igazán
szeretnek.”
Kegyelettel emlékezünk február 15-én a havadtői id.
NAGY PÁLRA halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugodalma csendes!
Emlékét őrzi felesége, három
gyermeke, öt unokája és
dédunokája. (59022-I)

Minden évben eljön a nap,
mely szívünkben csak fájó
emléket hagy.
Szomorú szívvel emlékezünk
február 15-én a magyarói
születésű ZSIGMOND KATALINRA szül. Ördög halálának
második évfordulóján. Nyugodjál békében! Szeretteid.
(59046)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett, jó édesanya, anyós,
rokon és ismerős,
özv. KACSÓ ÖDÖNNÉ
szül. PÁL IRÉN
életének 95. évében február 12én csendesen megpihent.
Drága halottunk temetése február 15-én 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református sírkertben, református egyházi
szertartás szerint. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Lánya, Enikő és veje, Lajos.
(59017-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édesanya, testvér, sógornő, anyós,
rokon és jó szomszéd,
KOCSIS OLGA
szül. Naphegyi
hosszú, de türelemmel viselt
szenvedés után életének 77.
évében csendesen megpihent.
Temetése február 15-én 13 órakor lesz a remeteszegi temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (59015-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett férj és édesapa,
KISS GYÖRGY
életének 88. évében 2017. február 12-én elhunyt, szerető
szíve megszűnt dobogni. Temetése 2017. február 15-én, szerdán du. 1 órakor lesz az
illyésmezői református temetőben.
A gyászoló család. (59038-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága testvérünk, a harasztkeréki születésű
KOVÁCS IRÉN
nyárádszeredai lakos életének
64. évében rövid szenvedés
után csendesen megpihent.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (59040-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett testvér, anya,
sógornő, nagynéni,
EIGEL ERZSÉBET
szül. Bartha
rövid szenvedés után elhunyt
Németországban, Meinheim városában. Nyugalma legyen
csendes!
A gyászoló család. (59048-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
barátunknak, Székely Sándornak és családjának szeretett
édesanyja,
ÁGOTA
NÉNI
elvesztése
okozta
mély
fájdalmában. Nyugodjon békében! Bodó Ferenc és családja.
(59036)
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Továbbra is sáros, kátyús a Fasor utca

2011-től kérvényezik az aszfaltozást

Évek óta csak ígéreteket kapnak a marosvásárhelyi Egyesülés negyedi Fasor (Pomilor)
utca lakói, amit a mai napig
nem aszfaltoztak le. Maradt a
sár, tátonganak a gödrök,
pedig forgalmas utcáról van
szó, ami a Szabadi utat a Remeteszeg utcával köti össze.
Sokan közlekednek itt, nemcsak az itt lakók, hanem a remeteszegi városi temetőbe
tartók is. Az utca állapota
nem méltó a huszonegyedik
századhoz, mégsem jutott
pénz, idő és akarat arra, hogy
leaszfaltozzák.

Mezey Sarolta
Szerkesztőségünket Gálfi Károly
először 2014-ben kereste fel, aki a
Fasor utca azonos nevű zsákutcájában lakik. Akkor elmondta, hogy
2012-ben, amikor a Remeteszeg
utcát aszfaltozták, megígérték a la-

kóknak, hogy a Fasor utca következik. Azóta eltelt öt esztendő, de
semmi sem történt. Közben kicserélték a gáz- és vízvezetékeket, lefektették a csatornahálózatot, új
villanyoszlopokat állítottak. Már
rég lehetővé vált az utca korszerűsítése, ami jelentősen megkönnyítette volna az ott lakók és a
temetőre járók életét.
Gálfi Károly három évvel ezelőtt
elmondta, hogy az utcát a városrendészet a IV-es besorolásból magakategóriába,
III-asba
sabb
minősítette át, s az adókat is emelte,
ennek ellenére az aszfaltozás elmaradt.
A panasz kapcsán három évvel
ezelőtt Peti András alpolgármesterhez fordultunk, aki akkor elmondta,
hogy a polgármesteri hivatalban
2011-ben is iktattak egy beadványt,
majd 2014. február 5-én (az 5694es számmal) ismét kérvényezték az
utca leaszfaltozását. Az akkori al-

polgármester belátta, hogy a beruházásra szükség van, de három év
elteltével sem kerítettek még sort rá.
Panaszosunk ismét felkeresett, s
jelezte, hogy az utcában tűrhetetlenek az állapotok, továbbra is gumicsizmával járnak, vagy valamilyen
járművel szállítják a gyerekeket,
hogy ne legyenek sárosak, mert ha
sárosan érnek be, az iskolában csúfolkodnak velük.
Peti András a 2014-ben megjelent cikkünkre reagált, telefonon keresett meg, hogy a Fasor utcát a
tanács prioritásként sorolta be a felújítandó utcák közé, amire 210 ezer
lejt különítettek el.
– Azóta várjuk az utca javítását,
miközben sárban, pocsolyákat kerülgetve kell járni, rosszabbak a körülmények, mint falun. Sem a
gyalogosoknak, sem a kocsiknak
nem kedvez a rossz út, hiszen ezeket folyamatosan javíttatni kell –
fogalmazott Gálfi Károly.
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Marosvásárhely municípium
versenyvizsgát szervez

egy üres munkási állás betöltésére a közterület-kezelési
osztály keretében működő állatmenhelyre

Az állás betöltéséhez a jelentkezőknek meg kell felelniük a
286/2011-es, utólag módosított és kiegészített kormányhatározattal elfogadott keretszabályzat 3. cikkelye előírásainak.
Sajátos feltétel:
– általános iskolai vagy középiskolai végzettség

A versenyvizsgára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén kerül sor a következő naptári terv szerint:
– 2017. február 27., 12 óra – a dossziék benyújtásának határideje
– 2017. március 7., 10 óra – gyakorlati próba
Az interjú időpontját utólag közöljük.

A dossziéhoz szükséges iratok és a bibliográfia listáját az intézmény
www.tirgumures.ro honlapján találják. Bővebb felvilágosítás a Győzelem tér 3. szám alatti székhelyen, a 87-es irodában vagy a 0265/268330-as telefonszám 110-es mellékállomásán.
Dr. Dorin Florea polgármester

6.

A rászorulók helyzetét nehezíti
a visszavágott finanszírozás

Interpellációban kéri számon
az RMDSZ a munkaügyi minisztert – elfogadhatatlan,
hogy a kormány magukra
hagyja a szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezeteket – tájékoztatott hétfőn a
szervezet által az AGERPRES
hírügynökségnek küldött közlemény.

A közlemény szerint az RMDSZ
számára ‘érthetetlen’, hogy a munkaügyi minisztérium miért vágta
vissza drasztikusan a szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek februári támogatását, ezért
interpellációban fordult Lia-Olguţa
Vasilescu tárcavezetőhöz.
„Kérjük, hogy írásban indokolja
meg a finanszírozás csökkentésére
vonatkozó döntését. Továbbá közölje, milyen módon kívánja megoldani a szakminisztérium annak a
több mint hatezer személynek a
helyzetét, akik ebben a hónapban
nem részesülnek szociális ellátásban a gondozásukat ellátó szervezetek támogatásának visszavágása
miatt” – mondta a közlemény szerint Derzsi Ákos Bihar megyei szenátor, a felsőház munkaügyi

bizottságának tagja, azt követően,
hogy interpellációban fordult február 13-án az RMDSZ a munkaügyi
miniszterhez a szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek finanszírozásának csökkentése miatt.
„A munkaügyi minisztérium
legújabb rendelete értelmében az elmúlt hónaphoz képest 814.484 lejjel csökken februárban a szociális
szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek támogatása, a visszavágott
keretösszeg az otthoni beteggondozásra szánt forrásokból vesz el, illetve veszélybe került az érintett
civil szervezetek alkalmazottainak
bére is. Az előző kormány januárra
mintegy 2 millió lejt hagyott jóvá a
szociális szolgáltatásokat nyújtó
szervezetek számára. Ebből az öszszegből 132 egyesület és alapítvány
279 munkapontját támogatták,
közel 12 ezer kedvezményezettje
volt a finanszírozásnak. Ehhez képest a jelenlegi kormány munkaügyi minisztériuma 1,2 millió lejre
csökkentette a szociális szolgáltatást nyújtó civil szervezetek februári
támogatását.
Ebből
a
finanszírozásból 108 egyesület és
alapítvány mintegy 174 munkapontja részesül, a kedvezményezet-

Fotó: Nagy Tibor

tek száma pedig 5600-ra csökken”
– mutat rá a közlemény
„Közismert, hogy az idősek megszokott környezetükben való, otthoni
ápolása
elfogadható
alternatívát nyújt a különböző
egészségügyi központokban való
gondozásukra, ezért elfogadhatatlan
az otthoni beteggondozást vállaló
civil szervezetek támogatásának
csökkentése. A legfrissebb felmérések szerint Románia lakosságának
20 százaléka otthoni gondozásra
szorul, ehhez képest mindössze 0,2
százaléka részesül ilyen szolgáltatásban. Az Európai Unióban az otthoni beteggondozásban részesülők
aránya tízszerese a romániai aránynak. Ilyen körülmények között, úgy
gondolom, sokkal inkább növelni
kellene a szociális szolgáltatásokat
nyújtó szervezetek támogatását.
Meggyőződésem, hogy a támogatás
visszavágásával megspórolt összegnél jóval nagyobb kiadást eredményez majd az államnak, ha a
szociális szolgáltatók pénzhiány
miatt kénytelenek lesznek abbahagyni tevékenységüket” – idézte a
közlemény Derzsi Ákos szenátort.
(Agerpres)
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ÜDÜLÉS MEXIKÓBAN
HOTEL Barcelo Maya Beach 5*
Repülővel Kolozsvárról, minden illetékkel.
1630 euró / fő ártól / 9 éjszaka / Hotel 5*,
all inclusive ellátással.
Indulás: 2017. február 25.

1730 euró / fő ártól / 9 éjszaka / Hotel 5*,
all inclusive ellátással.
Indulás: 2017. március 4, 25.

Az ár tartalmazza: repülőjegyet Kolozsvárról, repülőtéri illetékeket, transzfereket, 7 éjszaka szállást 5*
tengerparti szállodában, all inclusive ellátással Mexikóban, 2 éj szállást Madridban

A Surub Trade Kft. cserefalvi csavargyárába keresünk munkatársakat a következő munkakörökbe:
Elvárásaink:
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

gépbeállító, gépkezelő

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Előny: a műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos, fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés
A gépek kezeléséhez a betanítást biztosítjuk.

Önéletrajzokat személyesen Cserefalván, a 115. szám alatt
lehet leadni, illetve e-mailben a hr@surubtrade.ro -ra lehet küldeni. Érdeklődni a 0745-043-920 telefonszámon lehet.

A Renania Trade Kft. ügyintéző dolgozót keres

Feladatkör:
• Az áru előkészítése kiszállításra
• A raktári készlet kezelése mobil terminálok
használatával
• Az áru fel- és lerakási munkálatainak biztosítása
• Az áru polcra helyezése
• A tisztaság biztosítása a lerakatban
Elvárások:
• Felelős, szervezett, kommunikatív, becsületes
személy
• Kommunikációs és kapcsolatteremtő készség
a munkatársakkal
• Csapatmunkára való képesség

Önéletrajzokat a cariere@renania.ro címre vagy a Marosvásárhely, Bodoni utca 68. szám alatti székhelyünkre
várunk.
Tel: 0265/264-656. Fax: 0265/260-906

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

