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A megengedettnél háromszor magasabb értékeket is mértek

Nitráttal szennyezett kutak a Nyárádmentén

A parlament is
megerősítette a közfelháborodást kiváltó
kormányrendelet
hatálytalanítását
Megerősítette a képviselőház kedden
a büntetőjog módosításáról február elsején kiadott, országos tiltakozási hullámot kiváltó sürgősségi
kormányrendelet hatálytalanítását.

____________4.
Aegon-díjra jelölték
az Alakváltókat
A díjat alapító Aegon Magyarország a
világ tíz legnagyobb biztosítócsoportjának tagja, a magyarországi biztosítási piac meghatározó szereplője. A
díjon keresztül az alapító célja az értékes irodalom és az olvasás népszerűsítése.

____________5.
Elvesztette fenntarthatósági erdőgazdálkodási védjegyét
a Schweighofer
A Környezetvédelmi Minisztérium által megszervezett, A nitrátszennyezés integrált ellenőrzése című projekt keretében
múlt héten találkozóra került sor Nagyszebenben, ahol a Központi fejlesztési régióhoz tartozó hat megye – Maros, Hargita, Kovászna, Szeben, Fehér és Brassó – helyhatósági
képviselőit tájékoztatták azon pályázati kiírásokról, amelyek
révén vissza nem térítendő támogatásokat hívhatnak majd
le az önkormányzatok a nitrátszennyezettség csökkentését
célzó beruházásokra. A felszíni vizek, háztáji kutak nitráttal
való szennyezettsége országszerte elterjedt jelenségnek számít, Maros megyében az elmúlt években végzett mérések
alapján az Alsó-Nyárád mentén esetenként a megengedettnél két-háromszor magasabb volt a kutak vizének a nitráttartalma.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Az országos projekt keretében mindenik fejlesztési régióban sor kerül
hasonló tájékoztató ülésre, amely az érintett megyék helyi önkormányzatainak szól. A nitrátszennyezés integrált ellenőrzése elnevezésű projekt
célja segíteni a helyhatóságokat, hogy eleget tudjanak tenni az erre vonatkozó uniós előírásoknak. Ettől az évtől kezdve lesznek pályázati kiírások, amelyekkel az önkormányzatok pénzalapokat hívhatnak le a
vizek nitrátszennyezettségének a csökkentését célzó beruházásokra.
Többek között pályázni lehet majd kisméretű szennyvízelvezető és
-tiszító berendezésekre, illetve úgynevezett gyökérzónás szennyvíztisztítók telepítésére a mezőgazdasági területek, valamint a folyóvizek
közé. Ugyanakkor az istállótrágya raktározására alkalmas platformokra,
komposztállomásokra, valamint biogáz előállítására alkalmas berendezésekre is.
(Folytatás a 4. oldalon)

Elfogyott Maros megyében
a kanyaró elleni védőoltás

A járvány teljében,
vakcina nélkül

Miközben országszerte továbbgyűrűzik a kanyarójárvány, Maros megyében elfogyott az oltóanyag. A közegészségügyi igazgatóság
sajtószóvivője szerint már tavaly novemberben kértek az idénre több mint tizenháromezer
adag vakcinát, viszont a mai napig nem tudni,
mikor érkeznek meg a dózisok. Így a járvány
teljében nem tudnak oltani a családorvosok.

Menyhárt Borbála

A Fertőző Betegségek Terjedését Felügyelő és Ellenőrző Országos Központ honlapján szereplő adatok szerint február 17-ig Romániában eddig 3071 kanyarós
megbetegedést regisztráltak, leginkább az 1–4 év közötti kisgyerekek érintettek. Az említett időpontig 16 halálesetet jegyeztek, ötöt Arad, négyet Temes, hármat
Dolj, ugyanennyit Krassó-Szörény megyében és egyet
Bukarestben. Egy tizenhetedik, Arad megyében bekövetkezett haláleset kapcsán egyelőre még nem egyértelmű, hogy a kanyaróval hozható-e összefüggésbe. Az
ország 36 megyéjét érintette eddig a járvány. Ennek
gyors iramban való terjedése miatt az Egészségügyi Minisztérium a családorvosok szakmai szervezetével,
(Folytatás a 4. oldalon)

A környezetvédők több mint negyedmillió aláírást gyűjtöttek össze ahhoz
az internetes petícióhoz, amelyben a
Schweighofer FSC-tanúsítványának
megvonását követelték.

____________6.
A régió legnagyobb
üvegcentruma
Sikertörténet ez a javából, hiszen a kilencvenes évek elején létrejött vállalkozásokból kevés bizonyult
életképesnek. A Primer Electro Kft. kiállta az idő és a gazdasági buktatók
próbáját, s példaként sorakoztatható
fel a sikeres vállalkozások között.

____________9.

Vihar következik?

Benedek István

Elfogadta tegnap a parlament a hírhedt 13-as sürgősségi rendelet elutasításáról szóló törvényt, de a büntetőjog módosítási kísérletével elszabadított politikai
vihar nem látszik csitulni, sőt. A szociáldemokratáknál
házon belüli csata van kibontakozóban, amely a
párt mára összehívott végrehajtó bizottsági ülésén
robbanhat ki.
Mint ismert, a sokat vitatott sürgősségi rendelet kapcsán
nemcsak az ellenzékiek háborodtak fel, hanem a kormány
üzleti környezetért, kereskedelemért, kis- és középvállalkozásokért felelős minisztere is lemondott, az alakulat egyik
alelnöki tisztségét betöltő jászvásári városgazda pedig nyíltan kritizálta a pártvezetést a 13-as rendelet miatt. Többek
között ez utóbbi pártkatona megrekcumozására hívták
össze a nagyobbik kormánypárt vezetőségét, mert állítólag
több szervezet is kérte a megbüntetését. Csakhogy közben
újabb kritikusok is színre léptek. A szocdemek volt miniszterelnöke hétfőn egy tévéinterjúban intézett támadást a koalíciós pártvezérek és a kormányfő ellen, tegnap pedig a
harmadik Ponta-kabinet állítólag harvardi diplomás pénzügyminiszter kisasszonya bírálta a Grindeanu-kormány
„túl optimista” költségvetését. Vagyis a jelek szerint a Colectiv-botrány után lemondott ollódoktor hadat üzent
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 15 perckor,
lenyugszik
17 óra 57 perckor.
Az év 53. napja,
hátravan 312 nap.

Ma GERZSON,
holnap ALFRÉD napja.
ALFRÉD: germán eredetű,
jelentése: tündér, tanács.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
IV. Agrárakadémia

Február 25-én, szombaton zajlik a Maros Megyei Ifjúsági
Egyeztető Tanács szervezésében (MIET – MIÉRT-tagszervezet) a IV. Agrárakadémia. A résztvevők 10 órakor felkeresik a nyárádszentlászlói Tak Agrozoot Kft.-t, ahol a
tejhasznú szarvasmarhafarmot, majd Cserefalván az Agro
Solutions Kft. húsmarhatenyésztő farmját látogatják meg.
13 órától a göcsi Vector vendéglőben a mezőgazdasági
hatóságok (APIA, mezőgazdasági igazgatóság, vidékfejlesztési igazgatóság, állategészségügyi igazgatóság stb.)
képviselőivel találkoznak az érdeklődők. A szervezők szerint eddig több mint 100-an jelezték részvételi szándékukat.

Száll a világ
– verses-zenés összeállítás

Február 27-én és március 6-án 19 órától a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban látható a Száll a
világ című, Weöres Sándor műveiből készült verses-zenés
összeállítás. Ezt követően március 16-án 18 órától a
szászrégeni református templomban lép fel újra az Artsy
M Diákszíntársulat. Az előadást dr. Gyéresi Júlia rendezte,
szakmai tanácsadó: Illés Alexa. Támogatók: Maros Megyei
Tanács, Communitas Alapítvány. Helyfoglalás a 0749-016679-es telefonszámon.

Hahota-előadások

A nagy érdeklődésre való tekintettel Szászrégenben újra
színre viszi a Hahota színtársulat rendkívül sikeres Ha betéved – nem téved! című szilveszteri kabaré-előadását. A
nagyérdemű február 23-án, csütörtökön este 7 órakor az
Eugen Nicoară művelődési ház előadótermében tekintheti
meg az előadást. Marosvásárhelyen legközelebb február
25-én, szombaton és 26-án, vasárnap este 7 órától látható
a fergeteges kabaré a Maros Művészegyüttes előadótermében. A Hahota színpadán eddig soha nem játszott jelenetek szereplői: Puskás Győző, Székely M. Éva/Kilyén
Ilka, Kelemen Barna, Cseke Péter, Ritziu Ilka Krisztina,
Gönczy Katalin és Szőllősi P. Szilárd. Rendező: Kovács
Levente.

Bronx akusztikus koncert

Február 24-én, pénteken 20 órától a Bronx együttes a Sörházban tart akusztikus koncertet. Fellép: Bronx Robbie –
ének, gitár; Szász Zsír Zoltán – basszusgitár; ének; Asztalos Asterix Zsolt – dobok, ének. A belépés ingyenes.
Ugyanakkor a Metal Bunkerben a volt DOTS zenekar tagjaiból Suranyi Botond csatlakozásával létrehozott Lost
Surprise zenekar és Bad Clinton lép fel.

Méhészbál

A Romániai Méhészegyesület Maros megyei fiókja március 5-én 16 órai kezdettel tartja a hagyományos méhészbált Marosvásárhelyen, a Gyémánt (Diamant)
vendéglőben. Feliratkozni március elsejéig lehet az Apicola méhészüzletekben.
Hírszerkesztő: Vajda György

Új óvoda lesz Búzásbesenyőben

Búzásbesenyő azok közé a ritka vidéki települések közé tartozik, ahol
nemcsak korszerűsíteni, hanem bővíteni is kell az óvodát. Mert míg más
falvakban csökken a gyermeklétszám,
itt már nem elég az amúgy rendbe tett
épület. A községben 689 gyerek jár oktatási intézménybe (óvodától VIII.
osztályig), Besenyőben több mint 50
óvodás van.
Mivel a meglévő óvoda épületét
nem lehet bővíteni, egy új épületet
húznak fel a besenyői általános orvosi
rendelővel szembeni raktár helyére. A
hosszabbított programmal működő
óvodában lesz egy nappali foglalkozásra alkalmas terem, hálószoba,
ebédlő, az épület mögött pedig játszóteret alakítanak ki. A beruházás értéke
500.000 euró, teljes mértékben a kormány vidékfejlesztési alapjából finanszírozzák. A pályázat szerint májusban
fognak hozzá a munkálatokhoz, s ha ben az óvodások az új épületet is bir- román és két magyar anyanyelvű –
minden jól halad, 2017 szeptemberé- tokba vehetik. Jelenleg három – egy csoport jár óvodába. (vajda)

Marosszentgyörgy polgármestere a centralizált
döntések ellen szólalt fel Bukarestben

Négy napig tart Bukarestben a
romániai községek polgármestereinek találkozója, amelynek folyamán az ország miniszterelnökével,
a szenátus és képviselőház elnökével, miniszterekkel és államtitkárokkal találkozhatnak az elöljárók
és felvethetik problémáikat, feltehetik kérdéseiket. A találkozón
Marosszentgyörgy polgármestere
is többször felszólalt, és a reális decentralizáció megvalósítását sürgette. Elfogadhatatlan, mondta
Sófalvi Szabolcs, hogy olyan
ügyekben hoznak döntéseket Bukarestben, amelyekben nem kérik
ki a helyi önkormányzatok véleményét, pedig direkt hatással vannak
a település lakóira. Ilyen Marosszentgyörgy esetében például a „híres” főúti betonfal megépítése, amelyet a helyiek tiltakozása ellenére az országos
útügy megépített, és sok balesetet eredményezett, de ilyen
a cinege-tetői erdő „ritkítása” is, amelyet a bukaresti hatóságok rendeltek el vagy Marosvásárhely terelőútjának
megtervezése és építése, amely esetben ugyanúgy nem
vették figyelembe a helyi önkormányzatok kérését, jelzését. Az is probléma, hogy a község területén működő vál-

lalkozók különböző adóinak (héa, profitadó, jövedelemadó
stb.), amelyek mind a központi költségvetésbe kerülnek,
még a fele sem kerül vissza a helyi költségvetésbe, hogy
azon települések fejlesztésére (aszfaltozás, közművesítés
stb.) költhessék el, ahol ezeket a pénzeket befizették. Marosszentgyörgy polgármestere a kóbor kutyák törvényes
rendezésének a helyzetére, a családsegítő törvények mielőbbi létrehozására is felhívta a hatóságok figyelmét.

A kerelőszentpáli vendégoldalban Történelmi helyreigazítás címmel megjelent írásunkban egy új református
templom felépítéséről volt szó a községközpontban. A történelmi háttérrel kapcsolatosan a következőket pontosította
Csorbai Loránd lelkipásztor:
A kerelőszentpáli római katolikus templom 1649-ben
került a reformátusok birtokába, amikor a falu nagy része

a reformáció következtében áttért a református hitre. A református eklézsia 1699-ig hallerkői Haller Istvánné szül.
Bulcsesti Sára jóvoltából átépíttette az akkori templomot,
majd 1740. augusztus 7-én az akkor már református templomként működő épületet a katolikus hitre tért szentpáliak
birtokukba vették. Azóta nincs templomuk a kerelőszentpáli reformátusoknak.

Pontosítás a kerelőszentpáli református templom ügyében

RENDEZVÉNYEK

A hangunk minősége

Ma 17.30-tól a Bernády Házban Lelkiállapotunk és
személyiségünk tükre: a hangunk minősége címmel
tart előadás dr. Gyéresi Júlia, a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem adjunktusa, beszédtechnika-tanára a Női Akadémia meghívottjaként. Az előadó interaktív eszközökkel segít a résztvevőknek
megismerni és felfedezni önmagukat az enneagram
segítségével.

Rövid terápiás program

A Bonus Pastor Alapítvány idei első rövid terápiás
programja március 6–17. között lesz Mezőpanitban. A
terápia kiváló lehetőség alkohol- és drogproblémával
vagy játékszenvedéllyel küzdők és családtagjaik számára a gyógyulásra. A terápián férfiak és nők, valamint felnőtt hozzátartozók egyaránt részt vehetnek.
Jelentkezni és a részletekről érdeklődni február 28-ig
lehet a 0265/254-460-as telefonszámon. Bővebb információ a Bonus Pastor Alapítvány www.bonuspastor.ro honlapján.

Sorsolás a Bernády Házban
ma, február 22-én 16 órakor!

A Népújság szerkesztősége ma 16 órától tartja a januári
Népújság-kosár sorshúzását a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea
utca 6. szám). Gazdára talál a három élelmiszerrel teli NépújsáG-kosár-jANUár
(kosaranként 100 lej értékben, ebből kettő a marosvásárhelyi, egy a vidéki olvasóknak), a Hűséges előfizető – FEBrUár nyeremény (4x150 lej) és a Hűségtombola-díj (100 lej).
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Javaslat készül az uniós menekültügyi rendszer
reformjáról

Németország az EU menekültügyi rendszerének reformjáról szóló kompromisszumos javaslaton dolgozik Franciaországgal, az Európai Bizottsággal
(EB) és az EU soros elnöki tisztségét betöltő Máltával együttműködésben – mondta kedden Berlinben
a német belügyminiszter az EB migrációs ügyekért
felelős biztosával folytatott megbeszélése után.

Thomas de Maiziere kiemelte: teljes mértékben át kell alakítani a menekültügyi rendszert, hogy valamennyi tagországban „azonos szabványok, azonos eljárások és mércék”
érvényesüljenek.
Mint mondta, „különösen nehéz” ügy a menekültügyi eljárás lefolytatásáért felelős ország megállapítására szolgáló dublini rendszer és az „igazságos elosztás”.
A reform közeljövőbeni végrehajtásában „nem reménykedem nagyon, de azért jobban, mint egy évvel ezelőtt”, hiszen
a máltai uniós csúcs megnyitotta a kompromisszum felé vezető első utakat – mondta a német belügyminiszter, hozzátéve,
hogy akár már az idei első félévben, a máltai elnökség idején
megállapodásra lehet jutni, vagy elő lehet készíteni a reformot
annyira, hogy az év második felében dönthessenek róla.
Dimitrisz Avramopulosz uniós biztos kiemelte: az EB kedden megkapta Németország és Franciaország levelét a közös
elképzelésekről, amelyek a testület törekvéseivel egy irányba
mutatnak.
Brüsszel és Berlin egyetért abban, hogy a következő hónapokban előre kell jutni a dublini rendszer reformjában, a szolidaritásra és a „felelősség tagállamok közötti méltányos
megosztására” építve.
Dublin reformja ahhoz a szélesebb körű törekvéshez tartozik, amely egy „hatékony és átfogó menekültügyi rendszer”
kifejlesztését célozza. A bizottság reméli, hogy a reformról

gyorsan egyetértésre lehet jutni, és így a menekültügyi eljárásokban, a menekültek jogainak védelmében és a visszaélések
elkerülésében is javulást lehet elérni – mondta az unós biztos.
Kiemelte, hogy a migráció ügyének kezeléséhez elengedhetetlen az együttműködés az EU-n kívüli, úgynevezett harmadik országokkal, amelyekből a menekültek származnak,
illetve amelyeken áthaladnak. Brüsszel ezért üdvözli, hogy
Németország erőteljesen és tettekkel is támogatja az EU kifelé
irányuló megközelítését. A hozzájárulás Líbia stabilizálásához
éppen olyan kiemelten fontos, mint az együttműködés Tunéziával, Algériával, Egyiptommal és Marokkóval, nemcsak a
líbiai határokra nehezedő nyomás csökkentése érdekében,
hanem azért is, hogy ne alakuljanak ki újabb migrációs útvonalak – mondta a görög konzervatív politikus.
Dimitrisz Avramopulosz a találkozó után előadást tartott a
német Kereszténydemokrata Unióhoz (CDU) – Thomas de
Maiziere pártjához – közel álló Konrad Adenauer Alapítványnál. A tervezett reform fő vonalait vázolva kiemelte: az EU
„kapui nyitva állnak” a menekültek előtt, de a „szabálytalan
migrációt” fel kell tartóztatni, a védelemre nem szoruló menedékkérőknek pedig el kell hagyniuk az EU-t.
Arról is szólt, hogy a migrációs válság nagyobb fenyegetés,
mint a 2008-ban elmélyült világgazdasági, pénzügyi válság,
mert az EU alapértékeit érinti. Az uniós külső határok hatékony védelmének megteremtése nagy eredmény, de a kontinens fejlődéséhez szükséges mobilitás lehetőségéről is
gondoskodni kell.
Nem szabad elfelejteni, hogy a mobilitás, „a migráció gazdag és sokszínű kultúránk része, és mindig pozitív hatással
volt Európa fejlődésére” – mondta az uniós biztos, hangoztatva, hogy nem szabad engedni az intoleranciát, a kirekesztést
és a bezárkózást követelő erőknek. (MTI)

Váratlanul elhunyt
Oroszország ENSZ-nagykövete

Elhunyt Vitalij Csurkin, Oroszország állandó ENSZ-képviselője –
közölte hétfőn az orosz külügyminisztérium.

A nagykövetet egy nappal 65. születésnapja előtt, váratlanul érte a halál New
Yorkban.
„A kiemelkedő orosz diplomatát az állomáshelyén érte a halál” – mutatott rá
közleményében a külügyi tárca, amely
mély együttérzését fejezte ki Csurkin
hozzátartozóinak.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
közölte, hogy Vlagyimir Putyin elnök
„mély fájdalommal” fogadta a halálhírt.
„Az államfő nagyra értékelte Csurkin
profizmusát és diplomáciai tehetségét” –
mondta Peszkov, hozzáfűzve, hogy Putyin elnök részvétét fejezte ki a diplomata
rokonainak és szeretteinek, valamint a
külügyminisztérium közösségének.
A nagykövet több mint egy évtizeden
át képviselte hazáját a világszervezetben,
amelynek Biztonsági Tanácsában emlékezetes szópárbajokat vívott nyugati hivatali partnereivel, egyebek között a
2008-as grúz–orosz konfliktus, az ukrajnai beavatkozás és a szíriai rendszer
orosz katonai támogatása ügyében.
Vitalij Csurkin, aki az orosz fővárosban 1952. február 21-én egy repülőgép-

konstruktőr családjában látta meg a napvilágot, s azután, hogy a Nemzetközi
Kapcsolatok Moszkvai Állami Intézetében (MGIMO) 1974-ben végzett, mindvégig karrierdiplomataként dolgozott.
A tárcánál tolmácsként kezdte és
ebben a minőségben vett részt Genfben
a hadászati fegyverek korlátozásáról
megkötött SALT-2 egyezményről folytatott tárgyalásokon. Dolgozott a szovjet
külügy amerikai osztályán, majd 1982 és
1987 között a Szovjetunió washingtoni
nagykövetségén. 1987 és 1989 között a
Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága nemzetközi osztályának
referense.
1989-ban és 1990-ban Eduard Sevardnadze szovjet külügyminiszter szóvivője,
majd 1992-ig a tárca tájékoztatási osztályának vezetője, 1994-ig Andrej Kozirev külügyminiszter helyettese volt. Az
orosz elnök különképviselőjeként lépett
fel a jugoszláviai béketárgyalásokon, és
közvetítő volt a boszniai konfliktus résztvevői, valamint a nyugati országok között.
Volt Oroszország chilei, belgiumi és
NATO-, valamint kanadai nagykövete.
Csurkin a történelemtudományok terén
kandidátusi fokozatot szerzett.
Csurkin az orosz ENSZ-képviseleten

lett rosszul, ahonnan a Columbia presbiteriánus kórházba szállították, de ott nem
tudtak már segíteni rajta, amerikai sajtóértesülések szerint szívroham végzett
vele.
Ukrajna megakadályozta egy hivatalos
BT-nyilatkozat elfogadását
Rosszallással fogadták Moszkvában
azt, hogy Ukrajna az ENSZ Biztonsági
Tanácsának soros elnökeként megakadályozta, hogy a testület hivatalos nyilatkozatban emlékezzen meg Vitalij
Csurkin haláláról. A BT az Oroszország
által javasolt hivatalos, írásos testületi elnöki nyilatkozat helyett az ukrán elutasítás miatt csupán a sajtónak szánt
közleményben fejezte ki részvétét. A nyilatkozatot Volodimir Jelcsenko, a BT
soros elnöki tisztét ellátó ukrán ENSZnagykövet írta alá.
Ezt elsőként Marija Zaharova, az
orosz külügyi tárca szóvivője kifogásolta
Moszkvában, azt állítva, hogy „a jelenlegi ukrán hatalom semmi jót nem tud
tenni, és mindenkinek csak árt, még magának is”. Szergej Lavrov külügyminiszter hangot adott meggyőződésének, hogy
az ukrán ENSZ-nagykövet felsőbb utasításra cselekedett. Megfogalmazása szerint ez „nem keresztényi” cselekedet
volt. (MTI)

Nyolc év börtön az elmúlt évek leglátványosabb
párizsi múzeumi lopásáért

A legsúlyosabb büntetést a pókemberként elhíresült 49 éves
Nyolc év börtönbüntetésre ítélték hétfőn az elmúlt
évek egyik leglátványosabb párizsi múzeumi lopá- Vjeran Tomic kapta, a nyolc év letöltendő szabadságvesztés
sának elkövetőjét, aki 2010-ben öt festményt, köz- mellett 200 ezer euró pénzbírságot is be kell fizetnie.
A bíróság kiemelte, hogy egy olyan visszaeső bűnözőről
tük egy Matisse-t és egy Picassót vitt el a Modern
van szó, aki „munkájának” tekinti a lopást. Ügyvédje, David
Művészetek Múzeumából.

Két társát hét, illetve hat évre ítélték, és mindhármukat közösen a kárnak megfelelő 104 millió eurós kártérítés megfizetésére is kötelezték, mivel a festmények egyelőre nem
kerültek elő.
Az eltulajdonított képek: Picasso – Galamb borsóval; Matisse – La pastorale; Braque – Olajfa Estaque közelében; Modigliani – Nő legyezővel; Léger – Csendélet gyertyákkal. A
legértékesebbnek a kubista Picasso-mű számít, értékét 23 millió euróra taksálják.
A lopást a 2010. május 20-án a reggeli nyitáskor, helyi idő
szerint tíz perccel 7 óra előtt fedezték fel a Szajna partján, az
Eiffel-toronnyal átellenben fekvő múzeumban. Egy videofelvételen egyetlen ember látszik, amint egy ablakon át behatol
a múzeumba, és onnan elviszi a festményeket. A riasztóberendezés a lopás időpontjában hatástalanítva volt, és jóllehet
éjjel három őr is szolgálatban volt az épületben, ők nem láttak semmit.

Olivier Kaminski viszont arra emlékeztetett a perben, hogy
Vjeran Tomic egyszerűen kihasználta a múzeum biztonsági
rendszerének a hibáit, a riasztóberendezések ugyanis hónapok
óta nem működtek. A horvát származású, párizsi lakhelyű férfit már 14-szer ítélték el műkincslopásért.
Egyik társát, Jean-Michel Corvez műkereskedőt hét év börtönbüntetésre és 150 ezer euró pénzbírságra ítélték, valamint
eltiltották a műkereskedői hivatástól, és elkobozták a teljes vagyonát. A bíróság úgy látta, hogy ő vezényelte le a képrablást
egy ismeretlen, állítólagos szaúdi megrendelő megbízásából,
jóllehet a perben végig kisebbíteni próbálta a szerepét.
A 40 éves, órás foglalkozású Yonathan Birn a harmadik elítélt. Ő először megtartotta magának az ellopott Modiglianiképet, mert „beleszeretett”, majd utóbb mégis megszabadult
tőle a többi képpel együtt, amelyeket a műkereskedő nála rejtett el. Őt hat hónap szabadságvesztésre és 150 ezer eurós
pénzbüntetésre ítélték. (MTI)

Ország – világ
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Vádat emeltek a kenőpénzt
elfogadó orvos ellen

Többrendbeli vesztegetés elfogadása miatt vádat
emelt az Országos Korrupcióellenes Igazgatóság
(DGA) Adrian Dumitru Ivănescu marosvásárhelyi ortopéd orvos ellen. A Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház ortopéd sebészét tetten érték tavaly
szeptemberben, amint 800 eurót fogadott el egyik
páciensétől, akinek műtétre volt szüksége. Az ügyészek a férfi által tett feljelentés alapján szervezték
meg a tettenérést. Az ügyben indított vizsgálat során
aztán fény derült egy másik hasonló esetre is: 2016ban az orvos 2.500 eurót kért és kapott egy másik
férfitől, hogy elvégezzen rajta egy műtéti beavatkozást – tudatja közleményében a DGA. Az ügyet a
Maros Megyei Törvényszék tárgyalja. (Agerpres)

A FNI-ügyben is elítélték Vîntut

Pénzmosás miatt jogerősen nyolc év letöltendő börtönbüntetésre ítélte kedden a bukaresti ítélőtábla
Sorin Ovidiu Vîntu üzletembert az Országos Befektetési Alappal (FNI) kapcsolatos ügyben. Az ítélőtábla helyt adott az ügyészség fellebbezésének, és
a fővárosi törvényszék által első fokon kiszabott hat
év és négy hónapos szabadságvesztést nyolc év
börtönbüntetésre növelte. A sikkasztás vádja alól felmentették az üzletembert. A kedden hozott jogerős
ítélet ugyanakkor kimondja, hogy érvényben marad
a 13.740.363 lej és 7.289.406 dollár elkobzásáról
szóló rendelkezés, amelyről a törvényszék döntött.
Vîntu jelenleg egy másik ügyben kirótt börtönbüntetését tölti. Tavaly júliusban hat év és két hónap szabadságvesztésre ítélték a Petromservice olajvállalat
szándékos csődbe juttatása miatt. (Agerpres)

Magyarul is ki kell helyezni
a kolozsvári helységnévtáblát

A Kolozs megyei törvényszék kedden meghozott elsőfokú ítélete szerint magyar nyelven is ki kell írni
Kolozsvár nevét a város bejáratainál. Az ítélet kivonatát a kolozsvári táblabíróság portálján hozták nyilvánosságra kedden. A város polgármesteri hivatalát
a Minority Rights egyesület perelte be, de a perhez
370 kolozsvári polgár is csatlakozott. Szőcs Sándor,
az egyesület elnöke az MTI-nek nyilatkozva úgy vélekedett, hogy igazságos döntés született. Hozzátette, nagyon megküzdöttek a kedvező ítéletért. A
kolozsvári polgármesteri hivatal szóvivője a Mediafax hírügynökségnek elmondta: mindenképpen fellebbeznek az ítélet ellen. (MTI)

Egy hónap múlva indulnak
a Mount Everestre

A fizikai és a mentális felkészülésre koncentrál Klein
Dávid és Suhajda Szilárd, akik egy hónap múlva,
március 28-án indulnak el, hogy oxigénpalack nélkül
jussanak fel első magyarként a 8848 méter magas
Mount Everestre. Suhajda Szilárd az M1 aktuális
csatorna keddi műsorában elmondta, hogy a felkészülés utolsó fázisában vannak, és jelenleg fizikai
paramétereiket igyekeznek minél jobban feltornázni
olyan mozgásformákkal, amelyekkel növelni tudják
a tüdőkapacitásukat és erősíteni a keringési rendszerüket. A fizikai mellett komoly mentális felkészülést is végeznek. Eddig 7004-en jutottak fel a helyiek
által Csomolungmának nevezett hegy tetejére a Himalájában, de kétszáznál is kevesebben vannak
azok, akik oxigénpalack nélkül értek fel a csúcsra.
(MTI)

Vihar következik?

(Folytatás az 1. oldalról)
a teleormani bajszos bárónak, aki az ő helyét vette át a
pártelnöki székben.
Az hamar kiderül, hogy a levitézlett doktor puccskísérletéről vagy egy komolyabb belháború kezdetéről
van itt szó, amiben az exkormányfőre csak a támadó vezérszónok szerepét osztották. Mert meglehet, hogy értik,
a hírhedt 13-as botrány után vezért és kormányt kell
váltani a bizalom helyreállításához, de azt legfeljebb az
elmebetegekre járó kényszerzubbony melegében elmélkedve gondolhatja bárki komolyan, hogy a plágiumügy
mellett korrupciós perben is vádlott doktor lehet a választási csalásért jogerősen elítélt bajszos báró hiteles
utódja.
Mindenesetre, ha előkerülne egy épkézláb pártelnök
a szocdem cilinderből, és váltanák a kormányt is, még
lenne két sürgősségi rendelet, amelyek érdemesek a
visszavonásra és ennek híján a jóérzésű polgárok utcai
demonstrációkon nyomatékosított megvetésére is: a
szintén januárban elfogadott 9. rendelet, amiben egy
évig felfüggesztik a közpénzügyi törvénynek az önkormányzatok túlköltekezését tiltó cikkelyeit, és a 6. rendelet, amiben 30 milliárd lejt biztosítottak a bajszos
teleormani tatár sellője által rendeleti úton szétosztogatható prédának. De a költségvetési optimizmus kezelését nem a harvardi diplomás hölgyre kellene bízni, egy
ilyen palotaforradalommal semmit sem javulnának a kilátásaink, sőt...
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Nitráttal szennyezett kutak a Nyárádmentén

(Folytatás az 1. oldalról)
Az Alsó-Nyárád mentén
a legmagasabbak az értékek
Maros megyében főként a Nyárádmentén szennyezett a kutak vize,
sok esetben a megengedett nitrátmennyiség háromszorosa is kimutatható – fejtette ki lapunk
érdeklődésére dr. Hajdú Zoltán, a
Fókusz Öko Központ vezetője. A
környezetvédelmi szervezet már
évekkel ezelőtt felfigyelt a kutak vizének nitrátszennyezettségére, és
több évig végeztek erre vonatkozó
méréseket.
A kutak, folyók vizét a mezőgazdaságban használt műtrágya szenynyezi, és nagyban hozzájárul a
kutak vizében mért magas nitrátszinthez a szennyvízhálózat hiánya,
illetve az, hogy a vidéki gazdaságokban általában a kúthoz közel
van az istálló, a trágyadomb, valamint az illemhely is. A trágyalé beszivárog a talajba, onnan pedig a
kút vizébe. A környezetvédelemmel
foglalkozó mérnök elmondta, öt
éven keresztül beható méréseket végeztek Maros megyében, elsősorban a nyárádmenti településeken,
több mint ezer kút vizét vizsgálták
meg. Számos településen a kutak

vizében mért nitrátszint jóval meghaladta a megengedett felső határt,
ami 50 mg/l. A legmagasabb értékeket az Alsó-Nyárád menti kutakban
mutatták ki, esetenként a 100-150
mg/l nitrátszintet. A Felső-Nyárád
mentén valamivel jobb volt a helyzet. A szakember rámutatott, nagyon kiszámíthatatlan a talajvíz
mozgása, ugyanis egészen rendkívüli esetekkel is találkoztak, például
adott településen az egymás melletti
udvarokon lévő kutak egyikének a
vizében magas volt a nitrátszint, a
közvetlen szomszéd kútjában pedig
nagyon alacsony. Mint mondta,
egyre több háztartásban van vezetékes víz, viszont továbbra sincs
megoldva a szennyvízelvezetés,
ugyanakkor a Nyárádmentén, többek között a Nyárádon végzett mederszabályozási
munkálatok
nyomán, sajnos eltűntek a vizes élőhelyek, a folyók mentéről a nádas
területek, amelyek valamelyest gátolták a mezőgazdasági forrásokból
származó nitrátszennyeződést.
Alternatív szennyvíztisztítás
Hajdú Zoltán szerint a mérések
nyomán számos ajánlást fogalmaztak meg, amelyek elősegíthetnék a
szennyezettségi szint csökkentését,

elsősorban a megoldás a korszerű
szennyvízkezelési hálózatok kiépítése lenne, viszont amennyiben
adott településeken erre anyagiak
hiányában nincsen lehetőség, javasolták, hogy ökológiai módszerekhez folyamodjanak, például kisebb
települések esetében is megvalósítható a gyökérzónás szennyvíztisztítás, azaz vízinövényekkel
való betelepítés, hogy a gyökerek
közt lassan átszivárgó szennyvíz
egy természetes tisztításon menjen keresztül, mielőtt a folyóvízbe
jut.
Hajdú Zoltán szerint azon kutak
vize, amelyek a megengedettnél
jóval nagyobb mennyiségű nitrátot
tartalmaznak, nem alkalmas fogyasztásra, főként a hat hónaposnál
kisebb babák esetében jelent fokozott veszélyt. Hangsúlyozta, tévhit,
hogy a szennyezett víz nitráttartalma forralással csökkenthető, mi
több, a forralással koncentrálódik a
nitráttartalom és még ártalmasabbá
válik az emberi szervezetre. Emiatt,
elsősorban a kisgyerekes családoknak, ajánlott ellenőriztetni a kútvíz
minőségét, és inkább a palackozottat vagy a tiszta forrásból nyert
vizet használják.

A járvány teljében, vakcina nélkül

(Folytatás az 1. oldalról)
az Egészségügyi Világszervezet, valamint az Országos
Közegészségügyi Intézet szakembereivel közösen
egy sor intézkedést dolgozott ki. Ennek értelmében
többek között előre hozták a kanyaró elleni oltás időpontját egyéves korról kilenc hónapos korra. Azon kisbabáknak, akiket a járvány miatt hamarabb oltanak be
kanyaró ellen, egyéves korban ismét be kell adni a
vakcinát, majd 5 éves korban újra, ahogyan azt az országos oltási program előírja. Ugyanakkor országos
kampányt kezdeményeztek, amelynek keretében be
kell pótolni az oltást azon kilencévesnél kisebb gyerekek esetében, akik bizonyos okokból kifolyólag nem
kapták meg az oltási program által előírt időpontokban.
Kérdéses, hogy mikor tudnak újra oltani
Ilyen körülmények között, amikor zajlik az országos
oltási kampány és egyre terjed a betegség, Maros megyében elfogyott az úgynevezett ROR oltóanyag,
amely a mumpsz, kanyaró, rózsahimlő ellen nyújt védelmet – tájékoztatta lapunkat dr. Stelian Caraghiaur,

a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság sajtószóvivője. Mint mondta, januárban még több mint kétezer-ötszáz adag oltóanyag állt a rendelkezésre, és már
tavaly novemberben kértek a szaktárcától 13.500 dózist az idei évre, viszont a mai napig nem kapták meg,
mi több, semmit sem tudnak arról, hogy mikorra várható az újabb készlet. A szóvivő szerint idén megyénkben 48 új kanyarós esetet jegyeztek, az elmúlt évben
pedig 331 beteg szerepelt a nyilvántartásban.
A szakemberek szerint a megbetegedett gyerekek
nagy részét nem oltották be az oltási naptár által előírt
időpontban. Sok esetben olyan gyerekekről van szó,
akik nincsenek feliratkozva családorvoshoz, de egyre
gyakoribb, hogy a szülők megtagadják az oltást.
A vakcina ugyan nem nyújt százszázalékos védelmet, általában 98 százalékban véd, viszont ha valaki
meg is betegszik, annak ellenére, hogy megkapta a védőoltást, a betegség lefolyása sokkal könnyebb és szövődménymentes. Valójában a szövődmények vezetnek
halálesethez, a leggyakoribbak a kanyaró esetében a
tüdőgyulladás és az agyhártyagyulladás.

A parlament is megerősítette a közfelháborodást
kiváltó kormányrendelet hatálytalanítását

Megerősítette a képviselőház
kedden a büntetőjog módosításáról február elsején kiadott, országos tiltakozási
hullámot kiváltó sürgősségi
kormányrendelet hatálytalanítását.

Miután országszerte félmillió
ember vonult utcára a korrupcióellenes harc fékezéseként értelmezett
kormányzati döntés ellen, a Sorin
Grindeanu vezette szociálliberális
kormány maga is hatályon kívül helyezte egy újabb – 14-es sorszámú
– rendelettel előző, vitatott intézkedését.
Mivel azonban a kormány sürgősségi rendeleteit utólag a parlamentnek is jóvá kell hagynia vagy
el kell vetnie, a válságot kiváltó 13as rendeletet – a szenátus után – a
képviselőház is elvetette, a 14-est
pedig megerősítette. A vitatott kormányrendeletek jogi kálváriája
akkor ér véget, ha az államfő kihirdeti a jogszabályokat.
A kormány 13-as 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. A
kormánykoalíciót hátsó szándékokkal gyanúsító ellenzék azért követelte a két rendelet parlamenti
procedúrájának összevonását és mielőbbi lezárását, nehogy a bonyolult
eljárás valamelyik buktatója – például a 14-es rendelet elleni sikeres
alkotmányossági óvás – „felélessze”
a 13-as kormányrendelet vitatott
rendelkezéseit.
A szociálliberális parlamenti
többség pártjai Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök kezdeményezésére engedtek az ellenzéki
követelésnek, és nagy többséggel
megszavazták kedden a 13-as kormányrendelet elvetését, illetve az
azt hatálytalanító 14-es rendelet
megerősítését. Dragnea azt mondta,

hogy inkább még egyszer „megölik” a már amúgy is „halott” 13-as
rendeletet a parlamentben, csak legyen már vége a társadalom megosztottságának.
Három hete egyre csökkenő létszámban, de folyamatosan tüntetők
követelik a kormány távozását. A
korrupcióellenes jelszavakat hangoztató tüntetők szerint a Grindeanu-kormány eljátszotta hitelét, és a
kabinetet háttérből irányító Dragneának is távoznia kell, és úgy vélik,
a szociáldemokratáknak „tiszta”
emberekkel kell új kormányt alakítaniuk.
A kormánykoalíció egyes vezető
politikusai azonban a titkosszolgálatok és a korrupcióellenes ügyészség manipulációjának tulajdonítják
a választások után alig másfél hónappal kirobbant elégedetlenségi
hullámot, és azt állítják, hogy Romániában a legitim parlamenttől és
kormánytól próbálják átvenni a politikai hatalmat olyan gyanúsan homályos erők, amelyek semmilyen
választói felhatalmazással nem rendelkeznek. (MTI)

Állami bankot hozhatnak létre

A helyi közösségek projektjeit támogató állami bank
létrehozását szorgalmazza Călin Popescu-Tăriceanu
szenátusi elnök. „Szeretnék egy ötlettel szolgálni, főként a kormánynak, Grindeanu kormányfőnek. Azt javaslom, hogy a független fejlesztési alapból hozzunk
létre – a CEC bank mellett – egy másik állami bankot,
amelynek célja a helyi közösségek projektjeinek finanszírozása lenne. A CEC ezeket valamilyen szinten már
támogatja, de én úgy látom, hogy nem minden helységnek van akkora költségvetése, hogy jelentősebb pro-

jektek kivitelezésére is fussa belőle” – mondta hétfőn
a felsőház elnöke a romániai községek szövetségének
közgyűlésén. Tăriceanu hangsúlyozta, az emberek jobban akarnak élni, mint 20 vagy 40 évvel ezelőtt, ezért
különösen fontosak az olyan projektek, amelyek javíthatnak az életminőségükön. A szenátus elnöke szerint
a kereskedelmi bankok túl kockázatosnak tartják azt,
hogy hitelt nyújtsanak az önkormányzatoknak, helyi
közösségeknek, ezért lenne nagy szükség az utóbbiak
igényeit szem előtt tartó állami bankra. (Agerpres)

Erről jut eszembe

Most múlik pontosan… Na, ez
így nem pontos. Legalábbis abban
a tekintetben nem, amire a híres
dalkezdő sort vonatkoztatom.
Sokan azt hitték, köztük én is, hogy
három hét teltével kifulladnak,
véget érnek a tüntetések az országban. Hát nem! Vesztettek ugyan
erejükből, jelentősen csökkent az
utcára vonuló kormányellenes tiltakozók száma, de akárcsak január
végétől minden este, az elmúlt vasárnap is kimentek tüntetni Bukarestben
és
több
hazai
nagyvárosban. Most már tényleg
elmondhatjuk, ilyen hosszan tartó,
tiltakozáshullám
folyamatos
aligha volt valaha is Romániában.
A történészek esetleg megcáfolhatnak, de a közvélemény valószínűleg hozzám hasonlóan érzékeli ezt.
A kormánypártot és tárcavezetőit,
más magas funkcióba helyezett
embereit a jelek szerint ez különösebben nem izgatja. Látszatintézkedéseik vannak ugyan, és
szokásos taktikájukkal manipulálnak, de közben ellentüntetni, ordibálni, vicsorítani küldik híveiket az
elnöki palotához. Sőt, a párt egyik
bomlasztó akcióra mindig kész fellegvárában, Piteşti-en a „régi
szép, kommunista időkre” emlékeztető mítinget, a kormányt és
háttérgárdáját támogató demonstrációt is szerveztek szombaton. Elképzelhető, hogy nem ez volt az
utolsó ilyen „spontán” állásfoglalásuk. Sok-sok farkas még számtalanszor báránybőrbe öltözik, úgy
hiszem. Elhúzódik ez a furcsa farsang? Hiába játszta el sokfelé a
nép a farsangtemetést? Egész kérdéssor merülhet fel bennünk, amit
nem lehet egyértelműen megválaszolni. Túl sok még az olyan hangadó személy társadalmunkban, aki
a kellő időben maszkot öltött, és
ragaszkodik maskarájához. Tessék
megnézni, a Cotroceni-palota előtt
magukból kivetkőzött üvöltözők
között a szürke és fekete asztra-

hánkucsma dominál. Jeles pártaktivisták, erejük teljében nyugalmazott szekusok, milicista- és
katonatisztek viselték előszeretettel. Ma csupa kispénzű, éhes, gyámoltalan szerencsétlen. Vagy nem?
És még ordítozniuk is kell, miközben akárki tudhatja, az ilyesmi is
kiszívja a szegény ember erejét. De
a köz érdekében készek az áldozatra. Ámbár azt beszélik, pénzt is
kapnak érte. Jut eszembe, ma van
a bűncselekmények áldozatainak
a napja Európában. Nocsak!
Megtudjuk-e valamikor, kik voltak, s kik ma is az igazi romániai
áldozatok? Nyugodtan mondhatom, kicsi a tévedés esélye: az idei
februárban se számítsunk ilyesmire. Akkor se, ha a „megtisztulás
havaként”
rögzült
a
köztudatba. De talán ha a fiatalok, akik elindították a valódi demokratizálódást sürgető akcióikat,
tovább viszik az előző hetekben
felmutatott újító szellemet, akkor
van még remény a reális változásra. Az ifjak megnyilvánulásaiban sok volt a kreativitás, ez
mindenkinek feltűnt a határokon
túl is. Talán még Bill Gateshez, a
világ leggazdagabb üzletemberéhez és szoftverfejlesztőjéhez is eljutott a híre, és elégtétellel
könyvelte el, a Balkánon is gyökeret vert a digitalizálás. Nyilvánosan nem tette szóvá, ő most az
egész emberiség jövőjéért aggódik. Annak a veszélyét vetítette
előre, hogy tíz-tizenöt éven belül
egy világméretű járvány okozhat
katasztrofális veszteségeket az
emberiségnek. A terroristák
olyan kifejlesztett vírust terjeszthetnek el, amely egy év alatt harmincmillió emberáldozatot követel
majd. Ennek ellensúlyozására kellene felkészülni a kellő csúcstechnológiával. Készüljünk tehát! De a
honi társadalmi megtisztulást se
hagyjuk ebek harmincadjára!
(N.M.K.)

Victor Ponta volt kormányfő a
szociálliberális kormánykoalíció vezetőit és Sorin Grindeanu miniszterelnököt bírálta
egy hétfő esti tévéinterjúban
a büntetőjogot módosító,
nagyszabású tüntetéssorozatot kiváltó sürgősségi kormányrendelet
elfogadása
miatt.

nyossági problémáit, ugyanakkor
hatályba lépésének tíznapos halasztásával maga a jogszabály szövege
kérdőjelezte meg, hogy mi szükség
volt a kormány sürgősségi beavatkozására a rendes parlamenti eljárás
helyett.
Ponta arra a következtetésre jutott, hogy ezek után a „jelenlegi
kormánynak aligha van már esélye
arra, hogy bármiről is meggyőzze
az embereket”. Megjegyezte: ő már
nem tagja a párt vezetésének, nem
kérték ki véleményét, de „nem
mindegy” számára, mi történik a
PSD-vel.
A Hotnews.ro hírportál kedden
arról számolt be, hogy Ponta találkozóra hívta Brassóba egykori kormánya volt minisztereit: a
jobboldali lap ezt is azzal hozta öszszefüggésbe, hogy rendkívül
„hűvös” Ponta kapcsolata utódjával, a pártot lemondása óta vezető
Liviu Dragneával, és most már a jelenlegi pártelnök és a miniszterelnök között is „törésvonalak”
alakultak ki.
Dragnea szerdára hívta össze a
PSD végrehajtó bizottságát, ahol
egyebek mellett a pártvezetés
döntéseit korábban megkérdőjelező Mihai Chirica jászvásári polgármester
elleni
esetleges
szankciókról készülnek dönteni.
(MTI)

Ponta a miniszterelnököt és
a koalíciós vezetőket bírálja

A decemberi parlamenti választásokat nagy fölénnyel megnyerő
Szociáldemokrata Párt (PSD) közismert politikusai közül Ponta az
első, aki nyíltan Liviu Dragnea pártelnököt és koalíciós szövetségesét,
Călin Popescu Tăriceanut, a liberális ALDE vezetőjét hibáztatja amiatt, hogy „egy korrekt elképzelés
végül katasztrófához vezetett”.
A PSD volt elnöke úgy vélekedett: a koalíciós vezetők és Grindeanu elsősorban azzal hibáztak, hogy
nem vállalták fel a büntetőjog –
egyébként szerinte is szükséges –
módosítását, hanem úgy állították
be, mintha nem is tudtak volna az
azóta menesztett Florin Iordache
igazságügyi miniszter terveiről.
„Ezt senki sem hiszi el. Én sem” –
szögezte le Ponta.
Másfelől a hivatali visszaélés
meghatározását módosító sürgősségi rendelet tartalmát is érthetetlennek nevezte, amely szerinte nem
oldotta volna meg a Btk. alkotmá-
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A Tompa Miklós Társulat újra szerepel
az Uniter-gála jelölései között

Marosvásárhelyi szerző regénye a legjobb tíz között

Aegon-díjra jelölték
az Alakváltókat

Kaáli Nagy Botond

Szabó Róbert Csaba legújabb regénye
bekerült az Aegon-díjra jelölt legjobb tíz
alkotás közé. E tény több szempontból is
jelentős: egyrészt fiatal marosvásárhelyi
szerzőről van szó, másrészt az Aegon Művészeti Díj az egyik legfontosabb magyarországi elismeréssé vált az elmúlt évtized
során. Olyan alkotók nyerték el eddig,
mint Esterházy Péter, Térey János, Grecsó Krisztián, avagy Oravecz Imre. A
zsűri összetétele pedig előzetesen ismeretlen.
A díjat alapító Aegon Magyarország a
világ tíz legnagyobb biztosítócsoportjának
tagja, a magyarországi biztosítási piac
meghatározó szereplője. A díjon keresztül
az alapító célja az értékes irodalom és az
olvasás népszerűsítése. Az Aegon Magyarország üzleti sikerei egyre inkább arra ösztönzik a céget, hogy tevékenyen vegyen
részt a társadalmilag rendkívül fontos és
hasznos, ám állami támogatásban kevésbé
részesülő területek fejlesztésében. A vállalat már a kezdetektől fogva kivette részét e
munkából, hiszen kulturális, oktatási és karitatív támogatásaival megelőzte versenytársait – áll a cég honlapján.
A kortárs művészetek támogatása terén
kiemelkedik az Aegon Művészeti Díj,
amelyet 2006-ban alapított az Aegon Magyarország. A nettó 3 millió Ft összegű
kortárs művészeti díjjal elsősorban a magyar irodalmi élet kiválóságait szeretné a
cég elismerni. A díjat élő magyar író kaphatja az előző évben magyar nyelven
megjelent kiemelkedő szépirodalmi teljesítményéért. A díjat minden évben a költészet napja körül adják át ünnepélyes
díjátadó műsor keretében a Katona József
Színházban.
A díjra magyarországi könyvkiadók jelölhetik magyar nyelven megírt, az előző
évben első alkalommal megjelenő és Magyarországon könyvárusi forgalomba kerülő szépirodalmi művek alkotóit. A kiadók
jelölései mellett a zsűritagok is jelölhetnek
egy-egy alkotót és művet. A díj odaítélésében az alapító cég szándéka szerint kiemelt
szerepe van a szakmaiságnak. Annak érdekében, hogy a díj valóban a magyar irodalmi élet nívós szakmai kitüntetése
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legyen, a zsűrit az irodalomhoz értő, független, neves szakemberek (irodalomtörténészek, kritikusok, esztéták, művészek)
részvételével állítja össze, a testület tagjai
évenként részben vagy teljesen kicserélődnek.
Szabó Róbert Csaba Alakváltók című
regénye (Jelenkor Kiadó) immár a díjra
esélyes tíz kötet között van. Olyan „ellenfelekkel” szembesül, mint Jászberényi
Sándor (A lélek legszebb éjszakája, Pesti
Kalligram), Krasznahorkai László (Báró
Wenckheim hazatér, Magvető Kiadó), Kun
Árpád (Megint hazavárunk, Magvető
Kiadó), Németh Gábor (Egy mormota
nyara, Pesti Kalligram), Spiró György (Válogatott esszék 1979-2016, Magvető
Kiadó), Szilasi László (Amíg másokkal
voltunk, Magvető Kiadó), Térey János
(Őszi hadjárat, Jelenkor Kiadó), Tóth
Krisztina (Világadapter, Magvető Kiadó),
avagy Zoltán Gábor (Orgia, Pesti Kalligram).
A szerzőt arról kérdeztük, mit jelent számára a jelölés, illetve szerinte mit értékelt
leginkább regényében a grémium.
– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy
az Alakváltók bekerült a legjobb tíz regény
közé, hiszen szinte az összes igen jelentős
kiadó jelölt kortárs alkotásokat. Óriási a
merítés, és számomra mint egyetlen határon túli, ráadásul legfiatalabb szerző számára nagyon nagy dolog, hogy ilyen
hatalmas nevek műveivel egy szinten értékelik a regényemet, ráadásul úgy, hogy a
zsűri összetétele teljesen ismeretlen, és a
díj az egyik legrangosabb elismeréssé vált
az elmúlt években. Mindez számomra
visszajelzés, és külön örvendek annak,
hogy a díjra jelölt munkákból oktatási segédanyagot is készítenek – az Aegon
évente több millió forintot költ a könyvek
népszerűsítésére.
Ami a második kérdésedet illeti, én csak
a könyvet ismerem, a zsűrit nem, így nem
tudhatom, pontosan mit értékeltek a regényben. Lehet, hogy a nemrég elnyert
Mészöly-díj segített, ott azt emelték ki,
hogy a regény a ’89-es fordulat, illetve az
azt megelőző diktatúra aktualitását is el
tudja mondani. Gondolom, hogy valami
ilyesmi mentén kell keresni a szempontokat. És remélem, hogy ez nemsokára ki is
fog derülni…

ászló csendje havas falusi estéken
született. Lovas szánok csengettyűjének hangjából, félhomályban kirajzolódó történetekből, gyermekzsivalyból…. Az olvadás sem vitte el. A
gyümölcsfák tavaszi ébredésében, a rétek
nyári pompájában és az őszi borzongásban
is ott rejtőzött, és László mindig megértette
az üzenetét. Az utóbbi évtizedek felgyorsult,
zajos tempójában azonban mintha elveszítette volna. Talán ezért, önmaga kárpótlásáért kezdte leírni gondolatait, emlékeit arról,
ami életének régebben ritmust adott. Naplójegyzetei elolvasása után beszélgettünk.
Jólesett hallgatni a lényegretörő, de mélységekbe tekintő szavakat, a mosdatásra nem
szoruló lélek rezdüléseit.
– Meséljen kicsit a gyermekkoráról! –
kértem a negyvenes éveiben járó férfit, aki
a nyárádmentiek udvariasságával hagyta
rám a társalgás elindítását.
– Boldog időszaka volt az az életemnek.
A hetvenes, nyolcvanas években nőttem fel,
és a szüleim igyekeztek mindent megadni
nekem, amit csak lehetett. Még a tengerpartra is eljutottunk. De a nagyszüleim is
fontos szerepet játszottak a gyermekéveimben. Jelképesen mondva, míg apám elém
tette a kenyeret, nagyapám megtanított kenyeret sütni. Megmutatta, hogyan kell a
saját lábamra állni, élni tanított… Kisiskoláskoromban a legjobb tanulók között voltam, felsőbb osztályokban a jó közepesek
közé kerültem. Téli estéken, a petróleumlámpa fényénél a könyvekhez, Mikszáth, Móricz, Verne világába menekültem…
Akkoriban nem volt más szórakozási lehetőség, ami szép és jó volt, azt az ember mind
magához vette.
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A 2017-es Uniter-gála jelölései között újra
előkelő helyen szerepel a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata!
A LEGJOBB ELŐADÁS díjára a Radu
Afrim: Retromadár blokknak csapódik, és

Magyar–szlovén származású szerző,
műfordító kapta a Berlini Irodalmi Díjat

Retromadár blokknak csapódik, és forró aszfaltra zuhan

A felvidéki Rimaszombatban született magyar–szlovén származású író, költő, műfordító
és esszéista, Ilma Rakusa kapta az egyik legtekintélyesebb német irodalmi elismerést, a
Berlini Irodalmi Díjat (Berliner Literaturpreis).
A hétfőn átadott díjról döntő zsűri indoklásában kiemelte, hogy Ilma Rakusa „meghatározó hangja a migráció tapasztalata révén is
formálódott soknyelvű közép-európai irodalomnak, amelyet a nacionalista terror és a
kommunista diktatúrák sora a partvonalra szorított és kitörölt a köztudatból”.
A 30 ezer euróval járó díj idei nyertese irodalmi munkájában „érzékeny és költői módon
mutatja be Európa kulturális sokszínűségét és
sokszólamúságát” – tették hozzá.
A XVIII. századi porosz tengerkereskedelmi
társaságból kifejlődött egykori Porosz Állami
Bank (Preussische Staatsbank) megmaradt vagyonával gazdálkodó Porosz Tengerkereskedelmi Alapítvány (Stiftung Preussische
Seehandlung) 2005 óta minden évben kiosztott
rangos elismeréséhez a pénzjutalom mellett
féléves vendégtanári meghívás is jár a tekintélyes nyugat-berlini egyetem, a Freie Universität általános és összehasonlító irodalom-

Csendnyomok

– Középiskolásként bekerült a városba?
– Igen. A rendszerváltás utáni időszakban
végeztem a szakiskolát, dolgozni akkoriban
már nem vettek fel. Apám gyári munkás volt,
édesanyám titkárnő a falunkbeli iskolában.
A nagyszüleim viszont földműveléssel foglalkoztak, így már
gyerekként beletanultam a mezei munkába. Az iskola
elvégzése után elvittek katonának. Miután leszereltem, nagyapám beparancsolt magához a szobába, és
kiadta az utasítást: gazdálkodni fogsz. Másnap kimentünk a határba, és nagyanyámmal
megmutatták, hogyan kell elvetni úgy a
magot, hogy jó termés legyen. Így indult a
felnőttéletem. Később megnősültem, két
gyermekem született. A munkát, amit a nagyszüleim hagytak rám, csak társsal, csapatban lehet végezni, és a feleségem igazi
csapattársnak bizonyult.
– Milyenek egy gazdálkodó mindennapjai?
– A nyolcvanas években kertésznek nevezték a magamfajtát, én most is inkább ezt a
kifejezést használnám. A gazda nagyobb földeket művel meg, munkásai vannak, utasít.
Mi csak magunknak parancsolunk. Nem
könnyű, de meg lehet élni belőle, ezt mintegy
30 falunkbeli család igazolhatja. A kilencvenes években, amikor visszaadták a földeket, persze jóval többen voltunk. Az utóbbi
időben azonban sok minden elvette az emberek kedvét a mezőgazdaságtól. Amikor beléptünk az unióba, megértették velünk, hogy
versenyhelyzetbe kerültünk. Csak azt hagyták figyelmen kívül, hogy versenyezni úgy
lehet, ha mindenki ugyanarról a startvonal-

forró aszfaltra zuhan (rendező: Radu Afrim)
című produkció kapott jelölést.
A LEGJOBB DÍSZLET kategóriában Irina
Moscut jelölték díjra a Retromadár blokknak
csapódik, és forró aszfaltra zuhan című előadás
díszletéért.
A 2017-es jelölő zsűri
tagjai Monica Andronescu, Alice Georgescu és
Mircea Morariu színikritikusok voltak, akik a 2016.
január 1 – december 31.
közötti időszak premierjei
közül válogattak.
A XXV. kiadásához
érkezett
Uniter-gálát
május 8-án tartják Temesváron a Mihai Eminescu Nemzeti Színházban. A 2017-es Unitergála további jelölései
megtekinthetőek
a
http://www.uniter.ro/nominalizarile-pentru-premiile-galei-uniter-2017
/#sthash.Bt1iGNx2.dpuf
Foto: Rab Zoltán oldalon. (pr-titkárság)

ról indul. A külföldi zöldségtermesztők jóval
alacsonyabb áron adják a termékeiket, a sok
állami támogatás mellett ezt meg is tehetik.
Mióta vámmentesen lehet behozni az olcsó
árut, a nagy üzletek nem kérnek a mi termésünkből. Régebb rendszeresen megjelent az
egyik vásárhelyi cég
autója a faluban,
befordult az udvarra, és mi már pakoltuk is fel a
zöldséget. Kétezer–háromezer kilót is vásároltak, a pénzből hónapokig meg lehetett
élni. Most már inkább kiszaladnak Magyarországra, Lengyelországba zöldségért.
Pedig a termékeinkkel jó pár üzletet el tudnánk látni.
– Ön mit termel?
– Murkot, petrezselymet, paradicsomot,
hagymát, fokhagymát. A utóbbi években sütőtököt is. Régebb káposztát is ültettünk, de
már nincs értelme, hiszen a kisebb zöldségesek sem kérnek belőle. Ami a nehézségeket
illeti, a vadkárok miatt is sokan feladták. Az
őz és a vaddisznó olyan pusztítást végez,
hogy a határban már lehetetlen termelni, beszorultunk a faluba, a Nyárád mellé. Ugyanakkor az utóbbi 10–15 évben az időjárás
nagyon megváltozott. Gyermekkoromban
egyszer ha láttam jégesőt, az is csak olyan
apró szemű volt. Most évente kétszer is előfordul, egy pillanat alatt megsemmisítheti a
termést. Olyankor imádkozom egyet, aztán
mérgelődöm egyet, és kezdek mindent elölről.
– Mindig a vásárhelyi piacra hozta az
árut?
– Medgyesen kezdtem a piacolást, később
pártoltam át ide. De én, sokakkal ellentét-

tudományi tanszékén, amely egykori vezetője,
a világhírű magyar irodalomtudós, Szondi
Péter nevét viseli.
Az eddigi díjazottak között van Ilija Trojanow, Christoph Hein és az irodalmi Nobeldíjas Herta Müller.
A Pro Cultura Hungarica-díjas Ilma Rakusa
1946-ban született, édesapja szlovén, édesanyja magyar. Kisgyermekkorát Budapesten,
Ljubljanában és Triesztben töltötte, iskolába
már Zürichben járt. Egyetemi tanulmányait is
a svájci városban kezdte, majd Párizsban és
Leningrádban – a mai Szentpéterváron – folytatta, szlavisztika és romanisztika szakon.
Rengeteg tenger – Emlékfutamok című –
magyarul 2012-ben megjelent – munkájával
elnyerte a legnagyobb svájci irodalmi elismerést, a Svájci Könyvdíjat (Schweizer Buchpreis). A magyar mellett szerb-horvát, francia
és orosz nyelvből fordít műveket németre. Magyarról németre fordította Kertész Imre Valaki
más című könyvét és Nádas Péter összes színdarabját. Ez utóbbi utószavával jelent meg
2010-ben magyarul Lassabban! című műve.
2016-ban Love After Love című könyve látott
napvilágot magyar nyelven. (MTI)
ben, viszonteladó-párti vagyok. Évek óta
megvannak az árusaim. Csak télen jövünk
be a feleségemmel árulni a piacra hetente
egyszer-kétszer, a nyári időszakban inkább az otthoni munkát végezzük, az árut
pedig behozzuk, és rábízzuk az embereinkre.
– Változott a kereslet az utóbbi időben?
– Igen, hiszen a nemzedékek is kicserélődtek. A mostani fiatalok például már nem
vesznek paradicsomot kifőzésre. Az ígért piacfejlesztések is elmaradtak, így sok falusi
lemondott a piacolásról. A kapunál, ugye,
azért elveszik a két lejt, parkolási lehetőség
nincs… De azért még jócskán vagyunk, és a
vásárlók között is akadnak olyanok, akik kimondottan a hazait keresik.
– Megbánta, hogy a mezőgazdaságot választotta?
– Egy percig sem. Kemény munka, az
igaz, és az embernek a keze mellett az eszét
is használnia kell, hogy jól kijöjjön a lépés.
Egész évben van bőven tennivaló, most például a boronáláson, talajművelésen, vetésen
a sor. De ha nagy is az erőfeszítés, úgy
érzem, megéri.
– Mikor jut ideje írásra, olvasásra?
– A könyveket inkább csak télen veszem
elő. Az év többi részében marad az újság. A
naplóírást egy ideje abbahagytam, de folytatnám, ha tudnám, hogy van értelme. Ön
szerint van?
László sorait olvasgatom újra. Azt hiszem, bennük van a válasz a kérdésre, amit
hozzám intézett: „És én most arról álmodom, ami akkor nekik megvolt, a csendről… És álmodom, hogy nem minden
szelíd dombot egyengetnek el autópályának vagy villáknak, hanem marad nekünk
is, ami körbevegye a mi kis falunkat, és
a Jóisten ad még havat, szép, fehér hótakarót…”
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Gazdát cserél az Opel

Szerkesztette: Benedek István

200.000 lejes támogatás kezdő vállalkozóknak

Üzleti tervektől
konkrét vállalkozásokig

200.000 lejes vissza nem térítendő állami támogatásban részesülhetnek
a
kisés
középvállalkozók idén, vállalkozások indítására, a 2017-es évre szóló
költségvetés alapján.
A 200.000 lejes pályázati lehetőség alapjául szolgálhatnak a MIÉRT
által kidolgozott üzleti tervek, a
Start-up Nation Romania elnevezésű program. A program keretében
olyan kis- és középvállalkozások
pályázhatnak, amelyek a 10/2017es sürgősségi kormányrendelet hatályba lépése után voltak vagy
lesznek bejegyeztetve, és amelyek
munkakönyvvel, teljes munkaidőben alkalmaznak minimum két alkalmazottat, 8 órában, 3 évig. A
program becsült elindítási periódusa május 1-re tehető. (Részletek:
http://bit.ly/2lpnbGC – 6. pont.)
Az idei évben a kormány jóval
nagyobb összeget szán a kis- és középvállalkozások indítására és fejlesztésére irányuló programok
lebonyolítására, mint tavaly. A projekteknek közel 676 millió lejes
összköltségvetésük van, ami akár
1,9 milliárdra is növelhető kötelezettségvállalási hitel által az üzleti
környezetért, kereskedelemért és
vállalkozásokért felelős minisztériumon keresztül.
„Első lépésként, kézzelfogható
segítségnyújtásként már kidolgoztunk egy listát 15 üzleti tervvel, a
gumiszerelő műhelytől egészen a
szépségszalonig, ezzel a felhívással
pedig ösztönözni szeretnénk fiataljainkat, hogy éljenek a lehetőséggel, használják fel az üzleti tervek
modelljeit és pályázzanak” – fejtette ki Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke, majd hozzátette: „ha azt

akarjuk, hogy fiataljaink itthon, Erdélyben tervezzék jövőjüket, itt alapítsanak
családot,
építsenek
karriert, meg kell teremtenünk számukra a megfelelő környezetet, lehetőségeket. Ennek pedig egyik
nagyon fontos lépése az, hogy az
ehhez hasonló pályázati lehetőségekre felhívjuk a figyelmüket, ezáltal is támogatva és segítve
boldogulásukat”.
A kis- és középvállalkozások tekintetében a következő pályázatok
érhetőek el a 2017-es évben:
• a piaci termékek és szolgáltatások kereskedelmének fejlesztését és
modernizációját támogató program
• többéves országos program a
kis- és középvállalkozó nők készségeinek fejlesztésére
• többéves országos program a
mikroiparosodás elősegítésére
• a 2017-es Kis- és Középvállalkozások Vásárának megszervezésére létrehozott program
• a kézművességet és népi művészetet támogató többéves országos
program
• UNCTAD/EMPRETEC program kis- és középvállalkozások támogatására
• Start-up Nation elnevezésű
program kis- és középvállalkozások
támogatására
• a romániai gazdasági szereplők
nemzetközi
szintre
emelését
elősegítő állami finanszírozású
program
A támogatások pontos típusairól,
a támogatási feltételekről és összegekről további részletes információkat az következő linken találnak
az érdeklődők: http://www.aippimm.ro/, illetve a miert.ro/hasznos
honlapon. (közlemény)

Az Opel autógyártó társaság jövendő francia tulajdonosa egyelőre
nem adott garanciát a több mint 18
ezer németországi munkahely
megőrzésére – mondta hétfőn a tulajdonosváltás ügyével foglalkozó
német kormánymegbízott.
Matthias Machnig, a gazdasági
minisztérium államtitkára az ARD
országos köztelevíziónak elmondta, hogy az Opel mostani és
következő tulajdonosával, az amerikai General Motors (GM) és a
Peugeot, a Citroen és a DS márkákat összefogó PSA francia konképviselőivel
kezdett
szern
egyeztetések reménykeltőek, de
nincs írásbeli vállalás arról, hogy a
PSA tovább foglalkoztatja valamennyi munkatársat és megtartja
mind a három németországi üzemet.
A német kormány ugyan közvetlenül nem vesz részt a GM és a
PSA tárgyalásain, de az érintett tartományok vezetésével és a szakszervezetekkel együttműködve
igyekszik képviselni a dolgozók és
a német ipar érdekeit a két cégnél
és a PSA-ban tulajdonrésszel rendelkező francia államnál.
Hétvégi német sajtóhírek szerint
a PSA jelezte a német kormánynak, hogy nem lesznek elbocsátások és legalább 2020-ig folytatják
a fejlesztéseket a három üzemben
– az Opel rüsselsheimi központjában több mint 14 ezer embert fog-

lalkoztató gyárban, a mintegy 2100
embernek munkát adó kaiserslauterni, és a bő 1800 embert foglalkoztató eisenachi gyárban –,
valamint a 2014-es gyárbezárás óta
alkatrészellátó központként működő bochumi telephelyen.
Minderről „korai lenne még találgatni” – mondta Matthias Machnig az ARD-nek.
A berlini vezetés legfőbb törekvése nemcsak a munkahelyek
megőrzése, hanem a beruházások,
fejlesztések folytatása 2020 után és
a kutatásfejlesztési tevékenység
megtartása Németországban, különös tekintettel az autóipar átalakulására, az elektromos meghajtási
technológia és a digitalizáció előretörésére.
A Der Spiegel című hetilap a
hétvégi számában azt írta, hogy az
esélyek nem jók, mert Párizs az
iparpolitikában a nemzeti érdekeket helyezi az első helyre, és a korábbi hasonló, határokon átívelő
egyesülések esetében a stratégiai
jelentőségű részlegeket rendre áttelepítették Franciaországba.
Ágazati szakértők szerint az a
legnagyobb kockázat, hogy túlságosan hasonló a két autógyártó
profilja – egyformán a középkategóriás modellekre és a lassan fejlődő, telített európai piacra
összepontosítanak –, ezért nem
egészítik ki egymást. Ráadásul
mindkét cég nehéz helyzetben

van, a gyártókapacitások kihasználtsága az Opelnél mindössze 65
százalékos, és a PSA is túlkapacitásokkal küzd.
Ezért a fúzióval létrejövő új cégnél – amely a Volkswagen után a
második legnagyobb európai autógyártó lesz – a költségcsökkentés
és a gyártás észszerűsítése lesz az
első számú feladat, ami leépítésekkel járhat. A gyárak közül elsősorban Kaiserslautern kerülhet
veszélybe, mert ott állítják elő az
Opel dízelmotorokat, és ebben a
technológiában a PSA fejlettebbnek számít – írta a Der Spiegel.
A Bild am Sonntag című lap
szerint a GM és a PSA két és fél
héten belül, a genfi autószalon
március 9-i kezdetéig megállapodhat az Opel átadásáról. A Welt
am Sonntag szerint még három
hétig tarthatnak a tárgyalások, és
a PSA évi 500 millió eurós költségcsökkentési programot indíthat az Opelnél, ami akár 6250
munkahely megszüntetését jelentheti.
A nyugat-magyarországi Szentgotthárdon működő üzemében
mintegy 1200 embert foglalkoztató
Opel 1862 óta működik. Hét európai országban vannak gyárai, kutailletve
teszttásfejlesztési,
központjai. A több mint 35 ezer
munkatárssal dolgozó cég 1931 óta
a GM-hez tartozik, és 1999 óta
veszteséges. (MTI)

Nem használhatja többé a
Romániában több fűrészüzemet is működtető osztrák
Holzindustrie Schweighofer a
Fenntartható Erdőgazdálkodási Tanács (FSC) védjegyét,
miután környezetvédők azzal
vádolták a vállalatot, hogy az
illegálisan kitermelt fát is felvásárolva bátorítja az erdőirtást Romániában.

„A nyugati piac nagy részén ha
bárki látja ezt a bizonylatot a termékeken, tudja, hogy abban a cégben meg lehet bízni, valóban tesz
a fenntarthatóságért. Ezentúl viszont az osztrák fafeldolgozó nem
használhatja ezt a logót, így a felhasználók felé is nagyon kemény
jelzés, hogy gondolják meg, honnan vásárolnak” – magyarázta
Csibi Magor.
A lap felidézte: a nemzetközi
sajtóban több tényfeltáró riport látott napvilágot arról, hogy a
Schweighofer illegálisan kitermelt
fát is átvesz romániai fafeldolgozóiban, sőt bónuszrendszerrel bátorítja a plusz famennyiséget
szállító partnereit, ugyanakkor a
rönkfamérésnél nem elfogadott
módszereket használ.
A Holzindustrie Schweighofer
pénteken közleményben jelezte, az
FSC döntése arra ösztönzi a vállalatot, hogy még intenzívebbé tegye
romániai ellenőrző rendszereit. A

cég jelezte, „továbbra is elkötelezett marad” az illegális fakitermelés elleni harcban Romániában,
annak ellenére, hogy nem végez
erdőkitermelési műveleteket és
idén további egymillió eurót fektet
be Romániában a beszerzési lánc
biztonságosabbá tételébe, az FSCtanúsítvány visszaszerzése reményében.
A Newmoney.ro portál szerint a
romániai fűrészáru 71 százalékát –
évi 1,2 millió köbméternyit – a
Schweighofer állítja elő öt romániai
üzemében, amelyek 3500 embernek adnak munkát, közvetve pedig
további tízezer munkahelyet hoztak
létre. A Schweighofer 2015-ben a
Kovászna megyei Rétyen is elindított egy évi 800 ezer köbméter rönk
feldolgozására alkalmas üzemet,
amely aggodalommal tölti el a székelyföldi környezetvédőket, akik
attól tartanak, hogy a hatalmas kereslet gyorsítani fogja a térség erdeinek letarolását. (MTI)

Romániai tevékenysége miatt elvesztette fenntarthatósági
erdőgazdálkodási védjegyét a Schweighofer

A román sajtó a zöld aktivisták
győzelmeként számolt be a felelős
erdőgazdálkodást tanúsító nemzetközi szervezet pénteki döntéséről.
A környezetvédők több mint negyedmillió aláírást gyűjtöttek
össze ahhoz az internetes petícióhoz, amelyben a Schweighofer
FSC-tanúsítványának megvonását
követelték.
Csibi Magor, a WWF romániai
igazgatója a Maszol.ro portálnak
elmondta, a lépés azt jelenti, hogy
a fafeldolgozó ezzel a bizonylattal
nem szállíthat fát sehová a piacon.

Omladozik az Iszlám Állam „gazdasági modellje”

Az összeomlás felé tart az Iszlám
Állam (IÁ) terrorszervezet „gazdasági
modellje”, a területvesztéssel párhuzamosan a pénze is egyre fogy – állapították meg az AP amerikai
hírügynökség által megkérdezett
elemzők.

A Radikalizáció és Politikai Erőszak Tanulmányok Nemzetközi Központja (ICSR)
nevű londoni székhelyű független agytröszt
és az EY könyvelőcég szombaton közzétett
elemzése szerint jelentősen visszaestek az
önhatalmúlag kikiáltott kalifátus pénzügyi
forrásai 2014 közepe óta, amikor a dzsihadisták bankokat, olajkutakat, egész áruházakat
foglaltak el és földeket sajátítottak ki. A jelentés szerint az Iszlám Állam éves bevétele
a 2014-es 1,9 milliárd dollárról 2016-ban alig
870 millió dollárra esett vissza. „A múlt
egyik hibája, hogy kizárólag terrorszervezetként kezelték az IÁ-t. Terrorszervezet, de
több annál. Területe van” – mondta Peter Neumann, a londoni King’s College-ben mű-

ködő ICSR igazgatója. „Ez több kiadást jelent. Fenn kell tartania az utakat. Tanárokat
kell fizetnie. Egészségügyi szolgáltatásokat
kell működtetnie. Mindezért fizetnie kell,
amit az al-Kaidának sosem kellett megtennie.”
A jelentés szerint azonban a kevesebb pénz
nem teszi kevésbé veszélyessé a szervezetet.
„Ismerjük a párizsi, a brüsszeli és a berlini
merényleteket, egyik sem volt költséges” –
mondta Neumann.
A legutóbbi európai és amerikai merényleteket az elkövetők maguk finanszírozták,
az IÁ szíriai és iraki háborús övezetben tartózkodó vezetőinek csekély pénzbeli hozzájárulásával. Az IÁ fő bevételi forrásai között
adók és járulékok, olaj, váltságdíjak, fosztogatás és zsarolásból szerzett pénz szerepelt.
Ebből kellett fenntartani az újonnan elfoglalt
területeket és betartani a kalifátussal kapcsolatos ígéreteket.
Egy amerikai szövetségi bíróságon folyó
per egyértelműen rávilágított arra, hogy az

Iszlám Állam bevétele az elfoglalt területek
jövedelméből, adókból és zsarolásokból tevődik össze. A bírósági dokumentumok szerint az IÁ bevétele 20 százalékát az
ellenőrzése alatt lévő régészeti lelőhelyekről
kiásott értékek és a régiségeknek a területén
történő eladása után beszedett adókból szerezte. Egy gyermeket is elraboltak, hogy fizetésre bírjanak egy régiségkereskedőt, aki a
periratok szerint úgy gondolta, hogy a négy
felbukkant régiséget az IÁ nevében akarták
értékesíteni.
Ez a fajta bevétel azonban csak akkor biztosított, ha az IÁ korlátlan hatalommal rendelkezik a területén. Az IÁ elleni nemzetközi
szövetség pénteken közzétett jelentése szerint
a szervezet 2014 augusztusához képest a területe 62 százalékát veszítette el Irakban és
30 százalékát Szíriában. „Az üzleti modell az
állandó terjeszkedésen és a kalifátus részévé
vált területek fosztogatásán alapult. Gyakorlatilag egy állandóan bővülő piramisjáték
volt” – mondta Neumann.

Egy amerikai védelmi illetékes szerint az
IÁ-nak még mindig van elegendő pénze a
számlái kifizetésére, annak ellenére, hogy
számos forrástól elesett és csökkentette a katonák zsoldját. A nevének elhallgatását kérő
illetékes szerint az Egyesült Államok meglátása szerint az IÁ pénzügyi helyzete nem romlott annyira, hogy ne legyen képes külföldi
merényletek elkövetésére.
A szinte mindennapos bagdadi merényletek bizonyítják, hogy a szervezet továbbra is képes Irakban vérfürdőket
rendezni, még ha csökken is az általa ellenőrzött terület.
Neumann szerint az észak-iraki Moszul
eleste viszont hosszú távon végzetes csapás
lehet a terrorszervezetre, mivel többé nem
tud majd erőt sugározni és jövőképet kínálni.
„Ez csökkenteni fogja az Iszlám Állam népszerűségét és kevésbé lesz vonzó azok számára, akik készek lennének az IÁ nevében
terrorcselekményeket elkövetni” – mondta az
elemző. (MTI)
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500 éves a reformáció

Zwingli Ulrich

Nagy József Levente

A németországi reformációval
párhuzamosan, de önálló jellem vonásokkal indul el a svájci reformáció, a német kantonokban, Zwingli
Ulrich munkássága nyomán.
Zwingli 1484. január 1-én született a Sankt Gallen kantonban levő
Wildhausban. Apja tekintélyes gazdálkodó ember volt, a falu bírája;
anyja tiszta életű falusi asszony. A
kilenc testvér közül Ulrich volt a
hatodik. Szeretettel emlékezik később is Wildhaus tiszta, egyszerű
világára, melynek sziklás hegyei
között érezte meg először Isten létének, hatalmának valóságát:
„Gyakran voltam azon gyermekded
hitben, hogy ezen magaslatokon, itt
az ég közelében valami mennyeinek,
valami isteninek kell meghonosulva
lenni”.
A papi pályára szánt gyermek
egy bázeli iskolában polémiát,
zenét, négy év múlva pedig Bernben klasszikus nyelveket, irodalmat, művészetet és történelmet
tanul.
A svájci középiskolák után egyetemi tanulmányait előbb Bécsben,
majd Bázelben végezte. A bázeli
egyetemen érinti meg először, humanista hatások után, az evangélium, egyik tanára, Thomas
Wyttenbach közvetítésével. Wyttenbach prófétai előrelátással hirdette
tanítványainak: „nincs messze az az
idő, midőn a scolastica theologia
eltöröltetik és az ó-egyház tanítása
ismét Isten Igéjének alapjára lesz
fektetve”.
1506-ban a bázeli egyetemen, a
magiszteri fokozat megszerzésével,
fejezi be tanulmányait. A bázeli humanista tudósokkal továbbra is szoros kapcsolatot tart fenn. Humanista
egyházkritikája előkészíti reformátori fellépését s befolyásolja egész
későbbi munkásságát.
1506–1516 között Glarusnak,
egy kis kanton székhelyének a
papja. Evangéliumi szomjúsággal
tanulmányozza a Szentírást, és prófétai felelősséggel hirdeti az Igét. A
pápa zsoldjában álló glarusiakkal
mint tábori lelkész részt vett a lom-

Zwingli és Luther

bardiai háborúkban a francia király
ellen. A Szentírás tanulmányozása
és a hadjáratok során szerzett tapasztalatai alapján meggyőződéssé
erősödik benne, hogy minden borzalomnak az oka: a kegyesség hiánya és a téves istenismeret; s az
egyetlen megoldás: a megtérés.
1516-ban Schwyz kanton híres búcsújáró helye, Maria-Einsiedeln
hívja meg lelkészének. Egy későbbi
munkájában így ír a maria-einsiedelni szolgálatáról: „Mielőtt akárkitől csak a Luther nevét is hallottam
volna, már 1516-ban a Krisztus
evangéliumát prédikálni kezdtem; ha
másként nem, olyan formán, hogy a
reggeli misékkor olvastatni szokott
evangéliumi részleteket az írás szavai szerint kifejtettem, jóllehet, hogy
főleg, kezdetben még inkább az egyházi atyák fejtegetéseit és magyarázatait tartottam szem előtt”.
Erőteljesen hirdette, hogy Isten kegyelme mindenütt megtalálható;
senki mást nem kell tisztelni, egyedül csak Istent, és Krisztus az egyedüli üdvözítő.
1518-ban meghívják Zürich városa lelkészi állásába. Új állását
már határozott reformátori programmal foglalja el. Zürichben elmondott első prédikációjában
meghatározza későbbi szolgálatának lényegét, célját: az embereket
Krisztushoz, a hit igaz forrásához
akarja vezetni.
Zwingli reformátorrá válása nem
olyan látványos, mint sokak életében; reformátori működése kezdetéül nem lehet egyetlen napot vagy
alkalmat megjelölni. Reformációja
lényegében nem más, mint igehirdetés.
Igehirdetéséért és a pápasággal
szembeni magatartásáért többször
támadják az egyházi főhatóságok,
és hitvitára kényszerítik. 1523. január 29-én kerül sor az első zürichi
hitvitára. Erre az alkalomra írja reformátori tanítását összegző 67 tételét. Ez a 67 tétel különbözik a
Luther 95 tételétől, mert nem csupán egy visszaélés ellen, hanem az
egyház összes feltűnő tévedése
ellen irányul. Luther a 95 tételében
csak a bűnbocsánat és a megváltás

kérdését fejti ki. Zwingli viszont vitairatában mindannak kritikai tárgyalására kitér, amit a középkori
egyház hit- és erkölcstanában, istentiszteleti rendjében, keresztyéni magatartásában tévesen hirdetett,
valamint az ünnepekre, az egyházi
fegyelemre, a jogrendre vonatkozólag a Bibliától eltérve gyakorolt.
A 67 tételben és a Commentarius
de vera et falsa religione (1525)
című művében olvashatjuk Zwingli
teológiájának egyik jellegzetes vonását: az Igéről szóló tanítását.
Zwingli reformációjának kiindulópontja: a római egyháznak az Igéről
szóló tanítása elleni tiltakozás.
A római tan szerint az Ige semmit
sem ér az egyház bizonyságtétele, a
zsinatok értelmezése és magyarázatai nélkül; ehhez a többségi értelmezéshez kell alkalmazkodni, hogy el
ne tévedjen az ember. Zwingli ezzel
szemben így tanít: „mindazok tévednek, akik azt állítják, hogy az
Írás semmit sem ér az egyház bizonyságtétele nélkül”, az Írást nem a
zsinatok magyarázzák és
„nem a többség adja az
igazságot”, hanem Isten
teszi világossá számunkra
és adja értelmét az Igének.
Ez a reformátori sola
scriptura elvének a megfogalmazása.
A sola scriptura kizárólagosságát a solus Christus
adja. Zwingli így fogalmazza meg ezt: „Az evangélium summája az, hogy
Jézus Krisztus Istennek
igaz Fia nekünk az Ő
mennyei Atyjának akaratát
kijelentette és minket az ő
bűntelenségével a haláltól
megváltott és Istennel kibékített”. Ezt azért hangsúlyozza, mert a középkori
egyház tanításában Jézus
Krisztus csupán egy volt a
sokféle út és üdvözülési
mód között.
Zwingli igetanának harmadik alapvonása: a Lélek
tanít meg az igazságra.
Jézus Krisztus elküldte
Szentlelkét, hogy megvilágítsa előttünk a betű értelmét és segítsen befogadni
annak Isten szerinti igazságát.
A 67 tételnek a zürichiek a gyakorlatban is érvényt szereznek. A városi
tanács elrendeli a Szentírás
szerinti prédikálást, minden emberi hozzátoldás

Zwingli Ulrich

nélkül. Zwingli reformátori programja alapján az igehirdetés és lelkigondozás mellett hozzáfognak az
új egyházi élet kiépítéséhez. Eltörlik a misét, a szentek tiszteletét, a
böjtöt, visszaállítják a gyülekezeti
önkormányzatot. Isten igazságának
érvényt szereznek a társadalmi életben és politikában is. 1525 nagypéntekén és húsvétján először osztja
ki – a Szentírás alapján – két szín
alatt az úrvacsorát. Az oltár helyére
egy egyszerű faasztalt tesznek, és
azon fatányéron és fapohárban áll a
kenyér és a bor.
Az úrvacsoráról vallott felfogása
képezi Zwingli teológiai látásának
második jellegzetes vonását. Úrvacsoratanát a 67 tételben és a Commentariusban írja le először, amit
tudatosan módosít, javít, újraértelmez, és az Expositio fidei című
utolsó hitvallásában (1531) önt végleges formába.
Akárcsak Luther, hangsúlyozza,
hogy egyedül Isten engesztelhet ki
minket önmagával a Krisztus áldozata által. A két reformátor álláspontja akkor kerül szembe
egymással, amikor a jegy és jelzett
dolog lényegét és egymáshoz való
viszonyát taglalják. Luther úrvacsorai tanításának alapgondolata a reálprezencia: Jézus Krisztus az
úrvacsora sákramentumában valóságosan jelen van. Luther az úrvacsora szereztetési Igéjét szó szerint
értelmezi (hoc est corpus meum),
mely az úrvacsora kettős élvezéséhez vezet: testi, amennyiben szánkkal vesszük Krisztus testét, és lelki,
amennyiben az Igét hittel befogadjuk.
Zwingli először az úrvacsorát
csak „édes emléknek és hálaadásnak” nevezi. Később kifejti János
evangéliuma 6. része alapján, elutasítva a lutheri reálprezenciát, hogy
Jézus Krisztus lelkileg kívánja táplálni az ő híveit, de ez a táplálék
nem a sákramentumi kenyér és bor,
nem a test és a vér, hanem a hit.
Megállapítja, hogy Krisztus testét
enni annyit jelent, mint benne hinni.
A Commentariusban magyarázza
a szereztetési igét. Sajátosan értelmezi a „hoc est corpus meum”
mondatot, és azonosítja a „hoc significat corpus meum”-mal. Eszerint
az úrvacsorában nem a Jézus Krisztus teste és vére adatik, hanem csak
jelképe van ott, annak a Krisztusnak, aki hit által táplálja az övéit.
Luther és Zwingli eltérő értelmezése az úrvacsora kérdésében gazdag teológiai irodalom kibontakozásához vezetett. Luther leveleiben
tévelygésnek nevezi a svájci úrva-
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csora-tanítást, Zwinglit pedig szentségtörőnek.
1529 szeptemberében az álláspontok tisztázása érdekében és egy
esetleges megállapodás reményében tanácskoznak Marburgban:
Zwingli, Johannes Oekolampadius,
Martin Bucer Lutherrel, Philipp
Melanchtonnal és Johannes Bugenhagennel. Konszenzus nem jön létre.
Zwingli a marburgi kollokvium hatására így véglegesíti úrvacsoratanát:
Krisztus test szerint az Atya jobbján
van és az úrvacsora Krisztus testének lelki evése hit által.
Zwingli életének utolsó évei a reformáció politikai megerősödéséért
folytatott küzdelemben telnek el.
Társadalmi téren és a politikában is
érvényt akar szerezni az Ige igazságának; hirdeti Istennek a világi élet
feletti uralmát. Ige- és úrvacsoratana mellett ez a harmadik sajátos
zwingliánus örökségünk. Luther
arra inti híveit, hogy óvakodjanak a
radikális újításoktól, mert Isten
Igéje elvégzi a maga munkáját. Luther szerint az Igét csak hirdetni
kell, míg a hamis tudomány és
bűnös társadalom „az egész világ
előtt felfedve, s megismertetve, szégyenletesen elpusztul”. Ezzel szemben Zwingli az Ige mértéke alá
állítja a gazdasági életet, a társadalmi szokásokat, a szociális kérdéseket, és új irányt, feladatot szab
mindennek. Zwingli megteremtett
Zürichben egy evangéliumi szellemű társadalmi-politikai életet,
mely sem megfogalmazásában, sem
gyakorlatában nem azonosítható a
középkori teokratikus államrendek
egyikével sem.
Társadalmi és politikai reformjainak elvi megalapozását már a 67
tételben megfogalmazza: az egyház
világi hatalmának nincs alapja
Krisztus tanításában, ellenben a világi hatalom Krisztus tanításán és
művén épül fel. A keresztyének alá
vannak vetve, Isten törvénye alapján, a világi felsőségnek, és engedelmességgel tartoznak, de a világi
felsőség is alá van vetve Isten törvényének. Vallja, hogy a világi felsőség a gonoszság, a bűn
megfékezésére adatott, és ezt gyakorolnia kell. Ezért törekedni kell
arra és imádkozni azért, hogy a vezetés istenfélő kezekben legyen.
A svájci római katolikus kantonok (Schwyz, Uri, Unterwalden,
Luzern, Zug), látva Zwingli eredményes munkáját, tapasztalva a reformáció gyors és hatékony
terjedését, 1524-ben katonai szövetségbe tömörülnek, melyet 1529-től
I. Ferdinánd magyar és cseh király
segítségével erősítenek meg. 1527ben Zwingli létrehozza a délnémet
városok és a svájci református kantonok (Zürich, Bern, Glarus, Appenzell, Bázel) katonai ellenszövetségét. A vallásügyek rendezése testvérháborúba sodorja a svájci népet.
Az események zajlásában erősödik meg és forr ki Zwingli történelemszemlélete és a háborúról
alkotott reformátori felfogása. Nem
tévesztette össze Isten örök törvényét a jelen kikerülhetetlen, sürgető
feladataival. De vallotta, hogy Isten
az embernek gyakran az ember által
mint egy eszköz által nyújt segítséget, védelmet, és Isten az ember
által viszi győzelemre az Ő ügyét.
Isteni intés című békeszózatában
az önvédelmi háború létjogosultságát ószövetségi példákkal igazolja.
Szerinte az ószövetség csatái nem
véres kegyetlenkedések, nem emberi indulatból törnek ki, hanem
Isten bűn, gonosz fölötti győzelmének alkalmai.
Az 1529 júniusában sorra kerülő
első kappeli szembenállás vérontás
nélkül végződött, békét kötöttek. Az
ellenségeskedés azonban két év
múlva kiújul. 1531. október 11-én a
zürichi sereg vereséget szenvedett,
a halottak között volt Zwingli Ulrich is. Ezek voltak utolsó szavai: a
testet megölhetitek, de a lelket nem!
(Mt 10, 28)
Az oldalt szerkeszti:
Ötvös József lelkipásztor
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Az elévülésről
és az elbirtoklásról (VII.)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Az előző részekben az elbirtoklás jogi intézményéről beszéltünk.
Láthattuk, hogy egy telek birtoklása bizonyos feltételek mellett tulajdonjoggá válik. Ennek feltételei
különböznek, attól függően, hogy
2011. október 1. előtt kezdődött
meg a használat vagy utána. Első
esetben a régi polgári törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni, második esetben az új
polgári törvénykönyv szabályai
irányadóak. Mindkét esetben azonban az elbirtoklás megállapítására
bírói döntés szükséges (hotărâre judecătorească). Erről a bírósági eljárásról fogunk bővebben beszélni
jelen írásunkban.
Az elbirtoklás feltételei különböznek, amint azt már mondtuk a
fentiekben, attól függően, hogy a
régi vagy az új polgári törvénykönyv (Codul civil) rendelkezései
az irányadóak, viszont maga a bírói
eljárás mindkét esetben azonos. A
bíróság előtti eljárást a romániai új
polgári perrendtartás (Noul cod de
procedură civilă) szabályozza, az
1049-1052-es paragrafusaiban.
Az elbirtoklás megállapításához
az elbirtoklási keresetet (cerere de
chemare în judecată) annál a bíróságnál kell iktatni, amelyik illetékességében a szóban forgó ingatlan
található. Tehát nem a felek lakcíme, hanem az ingatlan fekvése az
irányadó.
A keresetben a felperes – aki
kéri az elbirtoklás megállapítását –
(reclamant) meg kell jelölje azt a
dátumot, amikortól tulajdonosként
viselkedve birtokolja az ingatlant,
a birtoklás jogcímét (tehát, hogy
milyen irat alapján birtokolta az ingatlant), azt, hogy az ingatlan be
van-e telekelve vagy sem (este sau
nu înscris în cartea funciară), valamint azonosítani kell név szerint a
régi tulajdonost vagy annak örökösét vagy jogutódját (cégek, gazdasági
társaságok
esetén),
amennyiben ezeket az információkat ismeri.
A keresethez a következő iratokat kell csatolni: egy, a köznyilvántartási hivatal (serviciul public

comunitar local de evidenţă a persoanelor) által kiállított igazolást,
amelyből kiderül, hogy az ingatlan
telekkönyvi tulajdonosa elhalálozott, a halál időpontjának megadásával. Amennyiben jogi személyről
van szó, ezt az igazolást általában
a cégbíróság (registrul comerţului)
adja ki.
Csatolni kell egy, a területileg illetékes közjegyzői kamara (Camera Notarilor Publici) által
kiállított igazolást, amelyből kiderül, hogy a telekkönyvbe beírt eredeti és elhalálozott tulajdonos
hagyatéka le volt-e vezetve,
amennyiben igen, akkor az igazolásban az örökösöket is azonosítani
kell.
Az illetékes polgármesteri hivatalnak is ki kell bocsátania egy igazolást, amelyben igazolja, hogy az
elbirtoklás tárgyává tett telek nem
része az állam vagy más közigazgatási egység köztulajdonának
(ezeket ugyanis nem lehet elbirtokolni).
Amennyiben az illető telek adónyilvántartásba volt véve, csatolni
kell az adóívet is (certificat de rol
fiscal).
Természetesen csatolni kell azt
az iratot is, amelyre az elbirtoklást
alapozzák. Ugyancsak csatolni kell
egy, az érdekelt fél (a felperes–reclamant) költségén elkészített kataszteri
dokumentációt
is
(documentatie tehnică cadastrală).
Csatolni kell továbbá: egy egyszerű telekkönyvi kivonatot (extras
de carte funciară pentru informare),
amelyből kiderül a telekkönyv-tulajdonos, vagy amelybe be van
írva ennek a tulajdonosnak a tulajdonról való lemondási nyilatkozata. Ugyanakkor a telekkönyvi
hivatalnak igazolni kell, hogy az
ingatlant terhelik-e kötelezettségek, terhek (sarcini). Ez általában
az ingatlan C részéből derül ki, az
úgynevezett „teherlap”-ból (foaia
de sarcini).
Amennyiben az ingatlan nincs
betelekelve valaki javára, akkor a
telekkönyvi hivatalnak igazolni
kell, hogy az ingatlanra nincs semmilyen teher bejegyezve, valamint
hogy a telekre nincs helyrajzi szám
(număr cadastral) kiadva.
A keresetben meg kell jelölni két
tanú nevét, illetve azok lakcímét,

akik bizonyítani tudják az elbirtokláshoz szükséges feltételek teljesülését (ezekről a feltételekről az
előző részben beszéltünk, mint
például a folytonosság, a nyilvánosság vagy a zavartalan használat).
A kereset iktatása után a bíróság
bírói végzéssel (încheiere judecătorească) megidézi a telekkönyvi
tulajdonost vagy ennek örököseit
(jogi személy esetén ennek jogutódját), amennyiben ezek ismertek.
A bíróság ugyanakkor kiküld
egy felszólítást (somaţie), amelyet
kifüggesztenek az ingatlan címére,
a bíróság székhelyén, a helyi telekkönyvi hivatal székhelyén, valamint annak a polgármesteri
hivatalnak a székhelyén, amelynek
illetékességében az elbirtokolandó
ingatlan fekszik. Közölni kell két
széles körben olvasott és kézbesített újságban, amelyből legalább
egyik országos lap kell legyen.
A fentebb leírt felszólítás a következőket tartalmazza: a kibocsátó bíróság azonosítását, a bírói
végzés számát és kibocsátási dátumát, az ingatlant birtokló személyek azonosítását (név, elnevezés,
lakcím, székhely), annak közlését,
hogy a birtokos az elbirtoklást kéri.
Továbbá a felszólításnak tartalmazni kell az ingatlan pontos azonosítását, megadva annak postai
címét, valamint, amennyiben léteznek és ki voltak adva, a kataszteri
vagy helyrajzi számot (număr cadastral vagy număr top). Ha az ingatlan be volt telekelve, akkor a
felszólítás tartalmazza természetesen a telekkönyvszámot. Ha a fenti
azonosítók nem léteznek, akkor a
szomszédokat vagy szomszédos
telkeket kell feltüntetni.
A felszólítás utolsó, de ugyanakkor legfontosabb része maga a felszólítási
szöveg
(somaţie),
amelyben a bíróság utasít minden
érdekelt felet, hogy a felszólítás kibocsátásától számított 6 hónapon
belül ellenvetéssel (opoziţie) élhetnek – természetesen amennyiben
ebben érdeket és megalapozottságot tudnak bizonyítani – ellenkező
esetben a 6 hónap leteltével a bíróság elkezdi az elbirtoklás érdemi,
bírósági tárgyalását (se va trece la
judecarea cererii).
(Folytatjuk)

Bírósági úton továbbra is visszaigényelhető

A gépkocsibejegyzési illeték

Február elsejétől nyolc környezetvédelmi illetéket töröltek el, köztük a sokat vitatott
gépkocsibejegyzési környezetvédelmi illetéket. Ezzel
egyidejűleg felfüggesztették
az illeték egyszerűsített viszszaigénylési folyamatát is a
közpénzügyi hatóságtól. Bírósági úton azonban továbbra is
visszaigényelhető.

Sokan még a február elsején hatályba lépett illetékeltörlés előtt benyújtották
visszaigénylési
kérelmüket, a szakemberek szerint

az érintettek vissza is kapják a befizetett összeget, a törvényt ugyanis
visszamenőleg nem alkalmazzák. A
gond azok esetében áll fenn, akik
február elsejéig nem igényelték a
környezetvédelmi illetéket a közpénzügyi hatóságtól (ANAF).
Ennek oka, hogy a két előírás egyazon jogszabályba volt foglalva, így
mind az illetéket, mind annak egyszerűsített visszaigénylési lehetőségét a közpénzügyi hatóságtól
eltörölték.
Amint Dályay István ügyvéd kérdésünkre kifejtette, bírósági úton to-

vábbra is vissza lehet igényelni azokat a befizetett környezetvédelmi illetékeket, amelyek nem évültek el.
Félrevezetőek lehetnek azok a sajtóhírek, miszerint elesnek a visszaigényléstől azok, akik február
elsejéig nem kérvényezték. Az állami hatóságtól egyszerű kéréssel
való visszaigénylés lehetősége
megszűnt. Bírósági úton azonban
továbbra is benyújtható az igénylés,
és hozzávetőleg egy év alatt kaphatja meg az igénylő a befizetett
összeget. Mivel megszűnt a gépkocsibejegyzési környezetvédelmi il-

Csökkentek a cégbejegyzési
költségek

Amint Vasile Pop, a Maros MeEttől a hónaptól csökkentek a
cégalapítási költségek, mivel gyei Kereskedelmi és Iparkamara
bizonyos díjakat és illetéke- elnöke érdeklődésünk nyomán közölte, egy kft. létrehozásához az
ket eltöröltek.

Február elsejétől eltörölték a jogi
személyek számára megszabott 250
lejes regisztrációs díjat, a magánszemélyek esetében ez 90 lej volt,
amennyiben magánvállalkozásukat,
családi vállalkozásaikat regisztrálták vagy működési engedélyért folyamodtak. Eltörölték a 45 lejes
ellenőrzési, névfoglalási kérelem illetékét is.
Vállalkozás létrehozásánál az
alapítónak három különböző nevet
kellett választania az újonnan létrehozandó vállalkozás megnevezésére, azt pedig az Országos
Cégbíróságnál foglalási kérelem
benyújtásával rögzíteni. A foglalási
kérelmet a kereskedelmi kamaránál
lehet kérni, de letölthető az onrc.ro
honlapról is. Törölték a jogi személyek esetében alkalmazott két vagy
több műveletet igénylő komplex
kérelem 220 lejes díját is. A felszámolási alapot is törölték, amely a
regisztrációs illeték 50%-át tette ki,
illetve a 10%-os csődeljárási alap is
megszűnt.

igénylőnek az alapító okirat kidolgozását kell megfizetnie, ami annak
függvényében változik, hogy hányan társulnak, valamint a Hivatalos Közlönyben való hirdetés díját.
Egyre több vállalatalapító bízza
vállalatalapítási szolgáltatásokat is
nyújtó ügyvédi irodákra az alapító
okirat kidolgozását, ugyanis a cég
működése szempontjából fontos
részleteket is pontosítanak a cég
működésének profiljáról, a tulajdonosok kötelezettségeiről és jogairól
veszteség, valamint nyereség felhalmozása esetén.
Mindazok, akik a megyei kereskedelmi kamara szolgáltatásait veszik igénybe, a kötelező illetékek
kifizetése mellett 150 lej+héa fejében teljes körű felvilágosítást kaphatnak, ugyanakkor új cég alapítása
esetén az ügyfél nevében megejtik
a cég nevének lefoglalását, illetve a
cégalapítással járó minden ügyintézést elvégeznek, a bejegyzésről
pedig értesítik az ügyfeleket.
(sz.p.p.)

A február 19-i nyugtalottósorsoláson a január 2-án
kibocsátott
pénztárblokkok jelenthetnek plusznyereményt
tulajdonosaiknak,
amennyiben az aznapi 338 lej
értékű nyugtaszelvényt megőrizték.

Az igénylések a nyugtalottó-sorsolás másnapjától számított harminc napig nyújthatók be a
közpénzügyi igazgatóság (ANAF)
egységeihez az eredeti pénztárblokk, illetve a személyazonossági
igazolvány másolatával együtt. A
pénztárblokk tulajdonosának egy
másolatot adnak az „eredetivel azonos” megjegyzéssel. Egy pénztárblokk akkor számít nyerőnek, ha a
törvény által előírt valamennyi feltételnek eleget tesz (az elektronikus
pénztárgép szériaszáma, a kibocsátás dátuma és időpontja, a sorszám
jól látható).
A nyugtalottót a pénzügyminisztérium a pénzügyi fegyelem növe-

lése érdekében indította, és 2015 júliusában sorsoltak első ízben. Azóta
havonta egyszer húznak ki nyerő
szelvényt, amelyen az előző hónapban kapott pénztárblokkok vesznek
részt. A nyeremény havonta egymillió lej, ezt száz szerencsés nyertes között osztják szét. Ha ennél
többen rendelkeznek nyertes pénztárblokkal, akkor a nyertesek közül
kisorsolják azt a száz szerencsést,
aki pénznyereményben részesül. A
sorsolást a pénzügyminisztérium
honlapján, az ANAF és a Román
Lottótársaság honlapján teszik
közzé. Amennyiben nincsenek jelentkezők a nyereményre, az alap a
következő havi nyugtalottó-sorsolás pénzalapjába kerül. Bővebb tájékoztatás
a
http://www.loto.ro/jocuri/Loteria_Bo
nurilor_Fiscale/Extrageri_video.ht
ml vagy a http://www.mfinante.ro/loteriabonurilor.html?pagina=loteriabonurilor honlapon található.
(Sz. P.)

leték, megszűnt az a törvény is,
amivel a közpénzügyi hatóság részletekben visszaszolgáltatta a befizetett összeget. Teljesen eltörölték a
törvényt, így azt a lehetőséget is,
hogy pereskedés nélkül visszaigényelhető legyen az illeték. Azok
számára, akik például 2011-ben fizették be az illetéket, ez az utolsó
év, amikor még visszaigényelhetik
bírósági úton. A bíróságon való
visszaigénylési határidő a befizetéstől számított öt év, amennyiben ezt
túllépik, már bírósági úton sem igényelhető. Az autó minden dokumentumára szükség van, a külföldi
papírokra is, amennyiben a tulajdonos nincs azok birtokában, a gépkocsibejegyzési hivataltól lehet
igényelni. A bírósági eljárás költségeiről érdeklődve megtudtuk, hogy

a bírósági illetéket kell kifizetni,
ami a környezetvédelmi illeték tíz
százaléka, de nem haladhatja meg a
300 lejt, valamint az ügyvédi honoráriumot. Az említett összegek perköltség címén visszaigényelhetők –
tájékoztatott a szakember.
Mint köztudott, 2016 áprilisában
lépett életbe az a kormányrendelet,
amely alapján visszaigényelhető a
gépjárművek tulajdonosai által befizetett környezetszennyezési illeték. Azzal az intézkedéssel lehetővé
vált bírósági eljárás nélkül igényelni a közpénzügyi hatóságtól a
kifizetett illetéket. A gépjármű-tulajdonosok azzal a rendelettel ötéves részletekben kaphatták meg az
általuk kifizetett összeget, évente a
befizetett illeték 20%-át törlesztette
az állam. (pálosy)

Februári nyugtalottó-sorsolás
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Sikertörténet

A régió legnagyobb üvegcentruma

A marosvásárhelyi üvegcentrum a
Tudor negyed lakói szeme láttára egy
kis üvegvágó műhelyből nőtte ki
magát korszerű üzemi vállalkozássá.
A Poklos-patak melletti telephely pár
év alatt szűknek bizonyult, az egyre
nagyobb volumenű megrendeléseknek és a modern gépsoroknak új helyen, a Jeddi úton újabb csarnokokat
kellett építeni. Sikertörténet ez a javából, hiszen a kilencvenes évek elején létrejött vállalkozásokból kevés
bizonyult életképesnek. A Primer
Electro Kft. kiállta az idő és a gazdasági buktatók próbáját, s példaként
sorakoztatható fel a sikeres vállalkozások között. A cég történetéről
Lőrincz Attila társtulajdonossal beszélgettünk.

Mezey Sarolta
– Cégünk 1996-ban létesült, amikor még
katona voltam. Az előzményhez tartozik,
hogy 15 éves koromtól már Magyarországon
dolgoztam. Édesapám – Isten nyugtassa! –
meghalt, amikor 8 éves voltam, az öcsém 4,
a nővérem 12 éves volt. Három gyerekkel
maradt édesanyánk. Nagyon nehéz volt neki.
Így kilencvenben, ahogy lehetőség adódott,
elmentem Magyarországra dolgozni. 1993-ig
minden vakációban ott dolgoztam. Először
építkezésen segédmunkásként, aztán egy
könyvlerakatban raktárosként. Reggel 6 órától délután 6-ig. Aztán 6 órától este 10-ig
könyvstandokat javítottunk, hegesztettünk,
zárakat cseréltünk, festettünk. Hogy maximálisan kihasználhassam az időt Magyarországon, a tanárok vakáció előtt két héttel
lezártak, s abba is beleegyeztek, hogy vakáció után két héttel jöjjek vissza. Ekkor a 3-as
líceumba jártam. Amikor iskolaidőben itthon
voltam, az iskolából egyenesen a November
7. negyedi gyorsétkezdébe mentem, ahol melegszendvicseket és üdítőket árultak, ott dolgoztam. Délután 2-re vagy 3-ra értem oda, és
este 10-ig dolgoztam. Hétvégén reggel 8 órától este 10-11-ig dolgoztam, szombaton is,
vasárnap is.
– Ezt nagyon kevés serdülő fiatal vállalná,
még akkor is, ha az édesanyát kell segíteni az
anyagi gondok enyhítésére.
– Igen, de többet kerestem, mint édesanyám a kábelgyárban. Nekem hétezer, neki
pedig ötezer lejes fizetése. 1993-ban befejeztem a líceum X. osztályát, aztán szakiskolába
iratkoztam, autószerelő lettem. Két évig Magyarországon vállaltam munkát. Havonta jártam haza, mert „pecsételni” kellett. Pénteken
jöttem haza, vasárnap este indultam vissza,
hétfőn 6 órakor már munkában voltam. 1995
októberében megkaptam a katonai behívót,
haza kellett jönnöm katonának. Temesváron
három hónapig, utána Aradon voltam, sofőrként katonáskodtam, beszerzéssel foglalkoztam. Mielőtt leszereltem volna, hazahoztak
Vásárhelyre a csendőrökhöz. Ekkor beszélgettem el Kocsis Lajossal, a mostani társammal, hogy nem szeretnék visszamenni
Magyarországra. Ő üvegesműhelyben dolgozott, s javasolta, csináljunk egy üvegesműhelyt, mert lesz munka. Így fogtunk neki.
Összetettük a pénzünket, és 1996 októberé-

ben belevágtunk a vállalkozásba. Még le sem
szereltem! Az Elektromaros stadion lelátója
alatt béreltük a helyet, ami szörnyű állapotban volt, nem beszélve arról, hogy szigetelni,
villanyt vezetni kellett, víz sem volt. Fával tüzeltünk. Rendbe tettük a műhelyt, s kezdődhetett a munka. Négy évig azt sem tudtuk,
jogilag kié a műhely, az Elektromarosé vagy
a polgármesteri hivatalé. Hárman dolgoztunk,
egy alkalmazottunk volt, Nagy Albert, aki
mai napig itt dolgozik.
– Üveggel dolgoztak, de pontosan mit?
– Először üvegvágással foglalkoztunk,
négy láda üveggel kezdtük. A síküveget méretre vágtuk, rámába tettük, s beszereltük. Dicsőből és Medgyesről szereztük be a
síküveget, az előbbi gyengébb, a másik jobb
minőségű volt. A dicsői üveg hullámos volt,
nem volt átlátszó, tele volt feszültséggel, amikor rátettük a vágót, robbant szét. Akkoriban
nagy inflációval kellett számolni, az üveg
négyzetméterét 5 lejben vettük, és 7 lejért
adtuk el, mire visszamentem újabb üvegért,
már 7 lejt kértek érte, tehát a munkadíjunk elúszott. Utána belső ajtókhoz mintás üvegeket,
tükröket kezdtünk megmunkálni. A társam ismerte a termoüveggyártás technológiáját, s
ebbe is belevágtunk. Bukarestbe jártunk,
onnan hoztuk az anyagot, az alumínium távtartókat, a páraelszívót, hogy dupla üveget lehessen készíteni. A műhelyben nem volt elég

Fotó: Nagy Tibor

meleg, fáskályhával tüzeltünk, füstösek voltunk, hiába volt szigetelve a tető, az eső úgy
is csepegett ránk. Pucolni, törölni kellett az
üveget, tehát sok nehézséggel küzdöttünk.
– Hogyan fejlődött tovább a vállalkozás?
– Egy év után kezdtem számolni, ha viszszamentem volna Magyarországra, mennyi
pénzt takarítottam volna meg. Nagy volt az
infláció, „kaptunk el” olyan cégeket, amelyek
nem fizettek ki. Hála Istennek, mégis jóra
fordultak a dolgok, ahogy kezdtek megismerni, egyre több munkánk lett. Aztán újabb
fiúkat alkalmaztunk. Itt volt Hegedűs Jancsi,
akinek az édesapja is üveges volt, sokat dolgozott, értett az üveghez. Az alkalmazottakat

innen a negyedből vettük fel, ismerősöket,
barátokat. Munkás akadt, azzal nem volt baj.
Közben kiállításokra jártunk külföldre és belföldre. Megnőtt az igény a megmunkált, a
csiszolt, a fazettázott üveg, tükör iránt. Ezt
régebb is csinálták, kövekkel csiszolták a tükröt, posztóval fényezték például az Arany
János utcában. Most olyan gépek vannak,
hogy tíz kő dolgozik egy időben, az egyik
felén beteszi az ember a tükröt, a másik felén
kiveszi lecsiszolva, felfényezve. 2000-ben si-

került megvenni a Progresului utca 2. szám
alatti helyiséget és egy telekrészt. 2001-ben
kezdtük el építeni azt az épületrészt, ami a
Poklos-patak mellett van, 2003-ban, a főépületre merőlegesen megépült a másik épületszárny. Így kialakíthattuk a tágas műhelyeket.
Itt történik a gravírozás, a simaüvegezés, a
képkeretezés, a színes Tiffany-üvegek előállítása, amelyeket templomokba, bejárati ajtókba kérnek. Az emeleten üvegfestés folyik.
Ezeket bútorlapoknak, borításoknak használják. Van egy kreatív műhelyünk, s van két
képzőművészünk a csapatban, akik a munka
művészi részével foglalkoznak.
– Ezek szerint nagyon szerteágazó és szakszerű munka folyik itt.
– Igen. Az évek során
egyre több lett a kérés,
nemcsak helyi megrendelőknek dolgozunk, hanem
az ország minden részére,
és külföldre is szállítunk. A
termoüveggyártáshoz új
gépeket kellett vennünk,
ezek nem fértek be a régi
műhelybe, ismét telket kellett vásárolni. 2007. május
elsején
kiköltöztünk
Jeddre. Ott egy 3000 négyzetméteres területet vásároltunk, s arra építettünk
egy 1000 négyzetméteres
csarnokot. Oda ismét új
gépsort állítottunk be, új
embereket alkalmaztunk.
Híddarut kellett felállítanunk, amivel emeljük az
üveget, hiszen tudni kell,
hogy egy láda üveg 2
tonna körül van. Nehéz
vele dolgozni. Egy év után
oda jutottunk, hogy ismét
terjeszkedni kellett.
– Önök keresték a klienseket vagy fordítva?
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– Kölcsönösen. A piacon mindenkinek van
helye. Számunkra az volt a lényeg, hogy a
kliensek elégedettek legyenek, még akkor is,
ha veszteséggel zártuk az üzletet. Közben folyamatosan kiállításokra jártunk, cégeket látogattunk meg, feltérképeztük a piacot, s
folyamatosan képeztük magunkat. Tulajdonképpen elloptuk a szakmát. Mindig azt mondom a fiúknak, hogy el kell lopni a szakmát,
másképpen nem lehet megtanulni, annál is inkább, mert ilyen képzés nincs.
– A gyártás bővítésével itt nem álltak le, hiszen Jedden egymással szemben két telephely
van.
– Nyolc év után ismét oda jutottunk, hogy
terjeszkedni kellett, gépeket vásárolni, hogy
más megmunkálást is tudjunk végezni. Jedden a szembeni telket vásároltuk meg, először 600 négyzetmétert, aztán még 600-at, s
most 4600 négyzetméterünk van. Itt is van
egy ezer négyzetméteres csarnokunk, ahol
egy edzőkemence működik, amivel zuhanykabinoknak, korlátüvegeknek, válaszfalaknak tudjuk edzeni az üveget. A kemencét
pályázat révén sikerült megszerezni. Van egy
külön csapatunk, amely ezzel foglalkozik.
Tehát a jeddi telephelyen a nagyobb volumenű munkát végezzük, a Tudorban megmaradt a lakosság kiszolgálása, a metszett üveg
készítése, ami egy drága CNC géppel történik.
– Hány alkalmazottat foglalkoztatnak?
– Pillanatnyilag 83 alkalmazottunk van.
Nagyon jó csapat. Ügyes fiúk. De a kilenc
lány is az! Valamennyi alkalmazottat itt a
cégnél tanítottuk be.
– Az iroda fala tele van elismerő oklevéllel,
a Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
kitüntetéseivel, java részük első díj. Aztán a
támogatott alapítványok köszönő és elismerő
oklevelével.
– Eleinte a cégek között másodikok voltunk, aztán éveken át első helyezést értünk el.
Elmondhatom, hogy havi rendszerességgel
támogatunk alapítványokat, például a Bonus
Pastor Alapítványt, az Alpha Transilvanát, a
Caritast, Böjte Csaba atya Szent Ferenc Alapítványát, misszionáriusokat. Ha vért kell
adni, a munkatársak szívesen jönnek. Ötlejes
adományokat gyűjtünk egy dobozba, mindenki tesz bele, amit akar, s hó végén a kérések függvényében elosztjuk a pénzt. Böjte
Csaba atya alapítványánál van három keresztlányom, akiknek havonta fizetjük az iskoláztatási és étkezési költségeit.
– A falon levő képek arról is árulkodnak,
hogy a cégnél nemcsak munka folyik, hanem
hálaadás és szórakozás is.
– Hét éve minden hónapban egyszer reggel
7 órától áhítatot tartunk a cégnél, meghívott
lelkipásztorral és kántorral. Vannak olyanok,
akik soha nem hiányoznak. Aztán focizni járunk. Év végén elmegyünk a templomba,
hálát adunk, s onnan megyünk bulizni. Tavaly családostul ünnepeltünk, negyven gyerekkel együtt voltunk Gyergyóban.
Igen, igyekszünk, hogy szórakozás és lelki
töltekezés is legyen.
Minden három hónapban kiosztom a Mai
igét, az alkalmazottak ajándékba könyveket
szoktak kapni, legutóbb Varga Laci bácsi
utolsó prédikációs kötetét.
– Most ismét ünnepre készülnek; mit ünnepelnek?
– Február 25-én a beszállítóinkkal és a
megrendelőinkkel ünnepelünk a Business
Hotelben, körülbelül 400 személyre számítunk. Ez alkalommal azt szeretnénk kifejezni,
hogy a kölcsönös tisztelet, a korrekt munka
és üzlet valamennyi ügyfél javát szolgálja –
fogalmazott Lőrincz Attila, a Primer Electro
Kft. társtulajdonosa.
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Szabálysértőkre „vadásztak”

Huszonöt súlyos közlekedési
baleset volt idén

Az év elejétől február 14-éig 25
súlyos közúti baleset történt Maros
megyében, melyekben négy személy vesztette életét, 27-en pedig
súlyosan megsebesültek – derül ki
a megyei rendőr-felügyelőség szerkesztőségünkbe eljuttatott jelentéséből. A balesetek a legtöbb
esetben a megengedett, illetve az
útviszonyoknak megfelelő sebesség átlépése, a gyalogosok fegyelmezetlensége, valamint az átjárón
szabályosan átkelő gyalogosoknak
járó elsőbbségadás elmulasztása
miatt történtek.
Hétfőn 16 Maros megyei rendőr
a Közúti Szállítást Ellenőrző Állami Felügyelőséggel (ISCTR) közösen végzett ellenőrzést a
személyszállítás és a közúti közlekedés szabályait megsértő járművezetők kiszűrése érdekében.
A hatóság minden járművezetőt
alkoholtesztnek vetett alá. Az ellenőrzött sofőrök közül senki sem vezetett ittasan.
A rendőrök 52 járművet ellenőriztek, és 27 pénzbüntetést róttak

ki az észlelt szabálysértések miatt,
piroson való áthajtásért egy jogosítványt felfüggesztettek, az időszakos
műszaki ellenőrzés elmulasztása
miatt pedig egy forgalmi engedélyt
visszavontak. Egy személyszállító
járművet azért tartóztatott fel a hatóság, mert a megengedettnél több
utast szállított.
A hétfői ellenőrzést megelőzően
a hét végén a marosvásárhelyi rendőrök 44 pénzbüntetést róttak ki és
nyolc hajtási jogosítványt tartottak
vissza a közlekedési szabályok
megsértése miatt. Két gépkocsivezetőt ittas vezetés miatt büntettek
meg. Szintén a hét végén Marosvásárhelyen, a Sziget utcában egy 45
éves, gépkocsival közlekedő nő a
vasúti átjáró előtt várakozó kocsisort elhagyva, a fény- és hangjelzéseket figyelmen kívül hagyva a
Corvin Mátyás térig haladt, ahol
egy másik rendőralakulat megállította. A szabálytalankodó sofőrre
pénzbüntetést róttak ki, jogosítványát pedig 120 napra felfüggesztették. (nszi)

Felhívás a 2017. évi székely szabadság
napjának anyagi támogatására

Kéréssel fordulunk Székelyföld lakóihoz, illetve mindazokhoz szerte
a nagyvilágban, akik az autonómia ügyét támogatni akarják, hogy anyagilag járuljanak hozzá a székely szabadság napjának sikeres megtartásához.
Csak így tudjuk biztosítani azok részvételét is, akik nem tudják megfizetni az útiköltséget, illetve – a hatékony mozgósítás érdekében – a reklámozás költségeit.
Március 10-én rá kell cáfolnunk azokra a román politikusi véleményekre, amelyek szerint a székely autonómiamozgalom egyre kevesebb
támogatást élvez, illetve a román multikulturális kisebbségpolitikai modell
a helyzetünket példaértékűen megoldotta volna.
Tekintettel arra, hogy a Székely Nemzeti Tanács jogi személyiséggel
nem rendelkezik, az adományokat a Siculitas Egyesület számláira lehet
befizetni az alábbi számlaszámokon:
Asociatia Siculitas Egyesület, székhely: Marosvásárhely, adószám:
27243192, bank: OTP BANK ROMANIA SA Târgu-Mures, SWIFT-kód:
OTPVROBU.
Számlaszámok:
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01
Magyarországi adományokat forintban a 11705015-20001900 számlára
lehet utalni: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió.
A PayPal számlával rendelkezők az adományt utalhatják PayPal-on keresztül is, keressék ezt a lehetőséget a Székely Nemzeti Tanács honlapjának a nyitó oldalán, alul.
A beérkező adományokról a Székely Nemzeti Tanács honlapján rendszeresen tájékoztatjuk a nyilvánosságot.
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke

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

JÓKÍVÁNSÁG

ORBÁN ERZSÉBETNEK
és ORBÁN BALÁZSNAK
Makfalvára 50. házassági
évfordulójuk
alkalmából
kívánunk további nagyon
sok és boldog együtt töltött
évet!
Testvérei: Rozi, Józsi,
Márton, Mariska, Ilonka és
családjuk. (59214-I)

ADÁSVÉTEL
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-563-062.
(59159)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-837-290.
(59159)

TŰZIFA eladó – 130 lej. Tel. 0740-383-

071. (59222)
TŰZIFA

(59221)

eladó.

Tel.

0740-919-662.

ELVESZETT
ELVESZTETTEM

Medgyesfalvi

Elisabeta névre szóló autóbuszbérletem.

Semmisnek nyilvánítom. (59239)

MINDENFÉLE
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (18476)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,

harmonikaajtókat,

termopán PVC-nyílászárókat, szú-

nyoghálókat. Tel. 0744-121-714,

0265/218-321. (58941)

VÁLLALOK bádogosmunkát, csatornák készítését és javítását, szemétleöntők

készítését.

0746-664-156. (59189)
ALKALMAZUNK

lakatost.

(59186-I)

Tel.

hegesztőt

Tel.

és

0744-572-889.

AUTOMATA mosógépeket javítok.

Tel. 0755-825-502. (59128)

VÁLLALUNK ácsmunkát fából, tetőfedést Lindab cseréppel, tera-

szok, csatornák, lefolyók készí-

tését, javítását és bármilyen javítást. Tel. 0747-871-270. (59087-I)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben
élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
(Juhász Gyula)
Tizenkét
éve
annak,
hogy
dr. ÁGOSTON ALBERT 2005. február
22-én örökre itt hagyott bennünket.
Soha el nem múló szeretettel, szomorú
szívvel emlékezünk arra a napra.
Szerető felesége, gyermekei, unokái,
veje és menye. (59188-I)
Fájdalmad némán viselted, erőt adott
neked, ha megfogtuk drága jó kezed.
Betegágyadnál fájt nézni a szenvedésed, nagyon nehéz volt elengedni
téged. Eltelt nyolc szomorú év, hogy
itt hagytál engem. Könnyes az út,
mely a sírodhoz vezet, a koporsó bezárta drága kincsemet. Az együtt töltött évtizedeket feledni nem lehet.
Fohászom feléd száll, édes jó Istenem, ha eljön az órám, vezesd hozzá
lelkem. Nyugodjál békében, te drága
jó lélek, ne zavarják könnyeim a te pihenésed. Soha nem szűnik meg szívemben emléked, csak az
idő múlik, feledni nem lehet, az életem üres lett nélküled.
Fájó szívvel emlékezem február 22-ére, amikor a kegyetlen
halál elragadta a drága jó feleséget, BODÓ ANNÁT szül.
Bakos. Megtört szívvel búcsúzik férje, Jóska, testvére, sógornője, rokonai és ismerősei. (51205)

ELHALÁLOZÁS
Az igazi szeretet megtanít szenvedni, megtanít mérhetetlen fájdalmat érezni, csupán egy
dolgot nem: felejteni.
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
nagymama, testvér, anyós,
anyatárs, rokon és szomszéd,
JOÓ ÉVA
szül. Molnár
életének 69. évében 2017. február 21-én csendesen megpihent. Temetése 2017. február
23-án 13 órakor lesz a marosvásárhelyi Jeddi úti temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (59212-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a drága jó gyermek, testvér,
nagybáty, sógor, rokon és ismerős,
BARABÁSI CSABA
az Electromureş volt dolgozója
életének 49. évében hosszú betegség után megtért Teremtőjéhez. Temetése február 22-én,
szerdán 14 órakor lesz a mezőpaniti református temető cinterméből. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (59220-I)
Megrendülten búcsúzunk volt
osztálytársunktól és barátunktól,
GIACOMUZZI JÁNOSTÓL.
Gyászoló szeretteinek vigasztalódást, Isten akaratában való
megnyugvást, János barátunknak békés nyugodalmat kívánunk.
A Római Katolikus Gimnázium
és a Bolyai Farkas Líceum
1950-ben végzett egykori diákjai. (-I)
Fájó szívvel veszünk búcsút a
szeretett testvértől, rokontól, a
marosjárai születésű
PÉNTEK ROZITÓL.
93 évet élt. Nyugodjék békében!
A testvérek és családjuk.
(59240-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett gyermekünk, a sokat
szenvedett
MAKFALVI SÁNDOR MÁTYÁS
életének 45. évében 2017. február 21-én eltávozott az élők sorából. A marosvásárhelyi és a
nagykőrösi főiskolán tanult és
tanítói oklevelet szerzett. Példás viselkedése, becsületes
emberszeretete, élni akarása
sokak számára példaértékű.
Utolsó útjára kísérjük csütörtökön, folyó hó 23-án délután 4
órakor a Bihar megyei Biharon.
Gyászoló szülei. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorúan értesültünk egykori
iskolatársaink, barátaink és
gyógyító orvosaink elhunytáról: dr. KASSAY KÁROLY 2016
áprilisában
Nagybányán,
dr. LUKÁCSY JÓZSEF 2016
novemberében Székesfehérváron távozott az élők sorából.
Rokonaiknak ezúton kívánunk
őszinte
részvétet,
elhunyt
barátainknak
pedig
békés
nyugodalmat.
A
Katolikus
Öregdiákok
Sanctus
Emericus
Baráti
Körének tagjai. (-I)

Szomorú
szívvel
vettük
tudomásul DOCZY VIKTOR
barátunk halálát, aki több mint
60 éve igazi, önzetlen barátunk
volt.
Őszinte
részvétünket
fejezzük
ki
feleségének,
Ildikónak és a család minden
tagjának.
Veletek
vagyunk
ezekben a nehéz pillanatokban.
Baráti szeretettel, dr. Fazakas
Béla és felesége, Gizella.
(59216-I)

Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
menyünknek, Graur Hajninak
és
bátyjainak
szeretett
ÉDESANYJUK
elvesztése
okozta mély fájdalmukban.
Nyugodjon békében! Anyósa,
apósa, sógornője és családja.
(59226)
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Nagyernye
Polgármesteri Hivatala
versenyvizsgát szervez

a helyi pénzügyi és könyvelőségi iroda keretében működő, I. besorolású végrehajtó köztisztségviselői, kezdő szakmai fokozatú közalkalmazotti állás meghatározatlan időre való betöltése céljából.
Sajátos feltételek:

– befejezett egyetemi tanulmányok licencdiplomával, illetve
hosszú távú felsőfokú tanulmányok licencdiplomával, a gazdaságtudományok terén;
– nem szükséges régiség a jelentkezéshez;

– jó kommunikációs készség, analízis-szintézis- és kezdeményezőkészség.
A versenyvizsgára a Nagyernyei Polgármesteri Hivatal székhelyén kerül sor, azaz Maros megye, Nagyernye helység 439. sz. alatt.

A dossziék kiértékelése: a benyújtási határidőtől számitott öt
munkanapon belül.

Írásbeli vizsga: 2017. 3. 15-én 10 órától, az intézmény székhelyén.
Az interjúra 2017. 3. 20-án 10 órától kerül sor.

Az iratkozási dossziét az intézmény székhelyén kell benyújtani
a hirdetés Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított 20 napon belül.
Részletesebb információért hívja a 0265/335-207, 101-es belső
telefonszámot vagy látogassa meg a www.primariaernei.ro weboldalt.
Jánosi Ferenc polgármester

Demeter Anna jegyző

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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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. (59446-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv ismerete
kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon. (59446-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz mintaboltjaiba. Az önéletrajzát bármely Timko-üzletbe
beadhatja. (18605)

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)

A marosvásárhelyi ATLAS SPORT CÉG alkalmaz ÉPÍTŐMÉRNÖKÖT/ÉPÍTŐMESTERT beszerzésre és
munkatelep-szervezésre. Tel. 0265/312-923; az önéletrajzokat küldjék az office@atlassport.ro e-mail-címre.
(sz.-I)

A marosvásárhelyi WESTJOBS CÉG TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI (Call Center) MUNKATÁRSAT alkalmaz. Feladatkör: a beérkező és kimenő hívások kezelése; az ügyfelek pontos, szakszerű tájékoztatása; a tevékenységhez köthető adminisztrációs feladatok ellátása. Jelentkezz önéletrajzoddal a
cv@westjobs.eu e-mail-címen. (59445-I)

SÜRGŐSEN alkalmazunk ELÁRUSÍTÓNŐT miniábécébe a Tudor negyedbe. Tel. 0729-837-097.
(18601-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon vagy
személyesen a cég székhelyén: a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra. Tel. 0744-644-026. (18584-I)

A Maros Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
által szervezett tanfolyamok

A KORONKA PANZIÓ KONYHAI ELŐKÉSZÍTŐT és PINCÉRT alkalmaz. Részletes információért hívja
a 0749-042-222-es telefonszámot. (18608-I)

HOSSZÚ távra komoly, dolgozni szerető, megbízható NŐKET alkalmazunk SZABÓ-VARRÓ MUNKÁRA,
betanítási lehetőséggel. Követelmények: kreativitás, pontosság, csapatmunkára való készség. Tapasztalat
nem szükséges. Tel. 0746-807-692. (18610-I)

Február 27 – március 24. között, 16 órától: munkavédelmi
szakfelügyelő (40/80 óra)
Március 1 – április 18. között: tűzmegelőzési és oltási feladatokkal megbízott műszaki személyzet (136 óra)

Március 28 – április 18. között, 16 órától: projektmenedzser
(60 óra)

Május 9 – 30. között, 16 órától: humánerőforrás-felügyelő/referens (40 óra)
Június 5 – 16. között, 16 órától: oktatóképző (40 óra)

Június 12 – július 18. között, 16 órától: polgári védelmi felügyelő (136 óra)
Szeptember 4 – 15. között, 16 órától: környezetvédelmi felelős
(50 óra)

Szeptember 11 – október 20. között, 16 órától: kereskedelmi
dolgozó (120 óra)
Október 3 – 24. között, 16 órától: humánerőforrásfelügyelő/referens (40 óra)

November 1 – december 15. között: tűzmegelőzési és oltási feladatokkal megbízott műszaki személyzet (136 óra)

Fontos! A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara aktív
tagjai mindenik tanfolyam esetében 5–20%-os kedvezményben
részesülnek, a csatlakozás függvényében.

Bővebb felvilágosítás és feliratkozás hétfőtől péntekig
8-16 óra között a kereskedelmi kamara székhelyén, Marosvásárhely, Városháza utca 1. szám, vagy a 0265/269-218-as telefonszámon, fax: 0265/269-219, e-mail: cursuri@cciams.ro,
ancagiurgiu@cciams.ro

Várjuk önöket!

Kapcsolattartó: Anca Giurgiu.

KLARA gyógyító és javasasszony a
leghatékonyabban,
gyógynövényekkel, talizmánokkal, a
legrövidebb idő alatt oldja meg az önök
problémáit. Segít az átkok és kötések
feloldásában, szétesett családokat
egyesít, sikert visz otthonukba és
vállalkozásukba, segít az impotenciában, epilepsziában, alkoholizmusban,
depresszióban, psoriasisban, reumában, gyógyíthatatlan betegségekben
stb. szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália
Dicsőből
hálás
Klara
asszonynak, mert segített epilepsziás
fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről
köszöni, hogy ismét együtt lehet
feleségével, hosszú és szomorú
távollét után; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból, az impotenciából
gyógyult ki a segítségével; Elena
Régenből hálás, hogy ismét sikeres
az üzleti élete, a gazdasági válság
ellenére is.
Hívják bizalommal Klara asszonyt!
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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A marosvásárhelyi
Siletina Impex Kft.

taxisofőri munkakörbe
személyzetet alkalmaz

Elvárások:
• taxizásra kibocsátott érvényes gépkocsivezetői szakmai bizonylat
• legkevesebb kétéves szakmai gyakorlat
Amit ajánlunk:
• dinamikus munkakörnyezet
• motiváló bérezés

Az alkalmazási kérelmet, az önéletrajzot, a hajtási jogosítvány
fénymásolatát, a végzettséget igazoló irat és a szakmai tanúsítvány
fénymásolatát, esetleg ajánlásokat a cég titkárságára kell benyújtani: Marosvásárhely, Bega utca 2. szám, hétfőtől péntekig 9-15
óra között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk interjúra.

Bővebb tájékoztatás a 0265/269-077 vagy
a 0751/308-385-ös telefonszámon.

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

