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Bérbe adnák a lakónegyedi
parkolóhelyeket

Nagyváradi és kolozsvári mintára

Multikultúra,
migráció és derelye
Balavásáron
Az Európa a polgárokért program támogatásával testvértelepülések találkoztak a hét végén Balavásáron.

____________2.
A 12. Harmonia
Cordis Nemzetközi
Gitárfesztivál
fellépőiről

Kelet-Európa legnagyobb gitárszemléjét a Harmonia Cordis Egyesület szervezi, legutóbb a részletes programot
közöltük, ezúttal a fesztiválon fellépő
vendégművészeket ismertetjük.

____________5.
Rekord
búzatermés
várható

Országos szinten rekord búzatermés
várható az idén. Teljében az aratás, a
nem hivatalos adatok szerint az elvárásokat felülmúlta a begyűjtött menynyiség. Az ország gabonatermő
vidékein, délen az elvetett mag felét
gyűjtötték be.

Városszerte a lakónegyedekben néhány
ezer parkolóhelyet adna bérbe az ottlakóknak a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal. Az ország több városában,
többek között Kolozsváron és Nagyváradon is érvényben van ez a módszer.

Menyhárt Borbála

A tömbházlakóknak naponta okoz bosszúságot, hogy amennyiben délután 5-6 óra után
érnek haza, valóságos vadászatot kell folytatniuk, azaz jó ideig keringenek a tömbház körül,
amíg találnak egy szabad helyet, ahol másnap

reggelig ott hagyhatják a gépkocsijukat. Sok
családban két, esetenként három autó is van,
ilyen körülmények között nem csoda, hogy
gond a parkolás.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
közterület-rendezési osztálya nemrég határozattervezetet dolgozott ki, amelynek alapján bérbe
adnák a lakónegyedekben a tömbházak harmincméteres körzetében lévő parkolóhelyeket
az ottlakóknak. Az erre vonatkozó tervezet állítólag megkapta a szakbizottságok jóváhagyását,
és két próbálkozás volt arra, hogy a tanács elé
kerüljön, viszont a szavazásig nem jutott el az

Fotó: Vajda György

anyag, vagy elhalasztották, vagy pedig levették
napirendről.
Florian Moldovan, a közterület-rendezési
osztály igazgatója lapunk megkeresésére elmondta, remélhetőleg a következő tanácsülésen
napirendre kerül a tervezet, hiszen egy más városokban jól bevált mintát szeretnének Marosvásárhelyen is gyakorlatba ültetni, és
hangsúlyozta, ezáltal nem nő, de nem is csökken
a lakónegyedi parkolóhelyek száma, csupán észszerűbbé tennék ezek kihasználását azáltal, hogy
az ottlakók prioritást élveznének a lakhelyük
(Folytatás a 4. oldalon)

Vádemelés
a volt szászrégeni
polgármester ellen

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA)
Maros megyei területi szervezete, az Állami Lakásügynökség (ANL) által épített lakások kiutalásával kapcsolatos hivatali visszaélés miatt,
vádat emelt Daniel-Gabriel Gliga, Szászrégen
volt polgármestere ellen.

Ugyanabban az ügyben vizsgálat folyik Koss Gabriella, a polgármesteri hivatal akkori jegyzője és az ANLlakásokat kiutaló bizottság elnöke, Doina Adriana
Moldovan-Verdeş, a helyi adóhivatal akkori vezetője és
Ovidiu Vasile Badiu, a polgármesteri hivatal jogtanácsosa
ellen, két utóbbi a bizottság tagja volt.
Az ügyészek ugyancsak hivatali visszaéléssel gyanúsítják Nagy András volt alpolgármestert is.
„2012 folyamán a fent említett öt személy, a vonatkozó
törvényes előírásokat megszegve, négy olyan személynek
utalt ki ANL-lakást, akik erre nem lettek volna jogosultak, mi több, nem is szerepeltek az igénylők listáján” –
olvasható a DNA által az Agerpres hírügynökségnek kedden elküldött közleményben.
Az idézett dokumentum szerint ekképpen négy személyt jogosulatlan előnyökhöz juttattak, miközben másokat, akik valóban jogosultak lettek volna
ANL-lakásokra, hátrányosan megkülönböztettek.
Az ügyet a Maros megyei törvényszék tárgyalja.
(Agerpres)

____________6.
Baji Balázs
bronzérmes
110 gáton

Baji Balázs a magyar atlétika 12.
érmét szerezte meg szabadtéri világbajnokságon, Londonban az elsőt. Futószámban még soha nem állhatott
vb-dobogón magyar versenyző.

____________9.

Törlesztés illetékben

Benedek István

Újabb intézkedés jelzi, hogy a felelőtlenül költekező
kormány túl mélyre nyúlt a pénzeszsákba, és most kínjában kapálózik: szeptembertől sürgősségi rendelettel
emelni készülnek az üzemanyagok árába épített jövedéki
adót. Így az esztelen költekezés árát nemcsak a kedvezményezettekkel, hanem a teljes társadalommal fizettetik
meg, ráadásul a szegényebbekre nagyobb teher szakad.
A hivatalos indoklás szerint, amelyet már szavahihető
hírportálon is megszellőztettek, azért kell emelni a jövedéki adót, mivel ez nálunk igen alacsony. Mifelénk jelenleg a benzin árának 52, a gázolaj árának 50
százalékát teszi ki az adó, az uniós átlag 62, illetve 57
százalékával szemben. Érdekes módon az indoklást elkészítő pénzügyminisztériumi szakik egy sorban sem említik, hogy az átlagos bérszintünk hány százalékon áll az
unióhoz képest. Még kiderülne, hogy ilyen jövedéki adószint mellett is az átlagkeresethez viszonyítva sokkal jobban megsarcolnak például német közlekedőtársainknál.
Azt viszont mondják, hogy ebből az adófajtából az első
fél évben közel 800 millióval csökkent az állam bevétele,
ezért is kell emelni a jövedéki adót. Persze nem írják le
tisztán, de gyakorlatilag visszahozzák a Ponta-kormány
által bevezetett illetéket, amit ez év elejétől töröltek el.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 12 perckor,
lenyugszik
20 óra 42 perckor.
Az év 221. napja,
hátravan 144 nap.

Ma EMŐD,
holnap LŐRINC napja.
LŐRINC: a latin Laurentius
rövidüléséből származik, jelentése: Laurentum vidékéről származó férfi, de az is lehet, hogy
babérkoszorúval díszített.

IDŐJÁRÁS

BNR – 2017. augusztus 8.

Nagy meleg
Hőmérséklet:
max. 360C
min. 160C

VALUTAÁRFOLYAM

1 EUR

4,5635

100 HUF

1,4989

1 USD

1 g ARANY

3,8643
156,6917

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

Unitáriusok találkozója
Szejkefürdőn

Augusztus 12-én, szombaton a tizenkilencedik alkalommal tartják meg Szejkefürdőn az unitárius találkozót. A 11
órakor kezdődő rendezvény a reformáció 500. és a vallásszabadság kihirdetésének 449. évfordulója jegyében
zajlik. Szombaton 11 órától üdvözlő beszédek hangzanak
el Kelemen Szabolcs, a házigazda egyházközség beszolgáló lelkésze, Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius
Egyház püspöke, Kántor Csaba, az Erdélyi Református
Egyházkerület püspökhelyettese, valamint Gálfi Árpád,
Székelyudvarhely polgármestere tolmácsolásában. Az istentiszteleten Kászoni-Kövendi József, a Magyar Unitárius
Egyház püspöki helynöke szolgál. Úrvacsoraosztás után
megkoszorúzzák Orbán Balázs sírját.

Felhívás

A Marosvásárhelyi Református Kollégium és Bolyai Farkas
Líceum Öregdiákok Baráti Köre a VII. bolyais világtalálkozó alkalmával szeretné bemutatni a volt diákok irodalmi,
illetve tudományos kiadványait. Az alábbi címre várják
mindazok jelentkezését, akik röviden ismertetni szeretnék
munkájukat: csaky_karoly38@yahoo.com.

Aquapark és sípálya épül Szovátán

A kormány augusztus 4-i ülésén elfogadta a turizmus fejlesztésére vonatkozó programját. A mestertervben szereplő projektek között Szováta két jóváhagyott tervvel is
szerepel. Egyik egy aquapark építésére, a másik egy sípálya kialakítására vonatkozik. Az első alternatívát kíván
nyújtani az egyre népszerűbb és zsúfoltabb sós tavak
mellé. A másik a síturizmus fellendítését hivatott szolgálni.

Vakációs bibliahét

A marosvásárhelyi Cserealji Református Egyházközségben (Zsidó Vértanúk utca 18. szám) augusztus 21-25. között délelőttönként 10 órától vakációs bibliahetet tartanak.
Az alkalmakra azokat a gyermekeket várják, akik barátkozni szeretnének, kalandos történeteket hallgatnának,
zenekarral énekelnének, játszanának, kézimunkáznának
és Jézust teljes szívből dicsérnék. A foglalkozások 13 óráig
tartanak.

Kirándulás

A Nyugdíjasok Romániai Szövetségének marosvásárhelyi
szervezete augusztus 16-án kirándulást szervez a következő útvonalon: Torda, Kolozsvár, Nicula-kolostor. Az érdeklődők augusztus 8-ától 10-13 óra között iratkozhatnak
fel a nyugdíjasszervezet Bolyai tér 36. szám alatti irodájában, az emeleten.

Súlyos balesetek

Hétfőn Marosvásárhelyen, a Segesvári úton reggel 8 óra
előtt három gépkocsi ütközött, mindhárom volánjánál marosvásárhelyi illetőségű ült. A balesetben egy 61 éves férfi,
az egyik gépkocsi utasa megsérült. Ugyancsak hétfőn
Szásznádas közelében történt baleset, amikor egy 32
éves fehéregyházi nő lehajtott az úttestről, és egy útszéli
fának ütközött. A sofőr súlyosan megsérült.

Telefonokat loptak

Vasárnap három fiatal telefonját lopták el Ratosnyán, miközben a Marosban fürödtek. A károsultak értesítették a
rendőrséget, hiszen az ellopott telefonok összértéke 4800
lej. A lopással két ratosnyai fiatalt – egy 17 és egy 18 évest
– gyanúsítanak. Az ügyben a helyi rendőrök nyomoznak.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Községnapok színes programmal

Multikultúra, migráció és derelye Balavásáron

Az Európa a polgárokért program támogatásával testvértelepülések találkoztak a hét végén
Balavásáron.

Gligor Róbert László
A magyarországi Aldebrő, Fót, Tápiószentmárton és a felvidéki Nemesócsa részvételére számított a szervező
balavásári önkormányzat, ezzel szemben a napokban az anyaországból Gerjen és Kisbárapáti küldöttsége is a
Kis-Küküllő vidékére utazott, ahol
sokszínű és összetett program várta
őket. Új szomszéd érkezik, avagy áttelepítések Európája címmel rendeztek
találkozót, ahol a különböző közösségek véleményt nyilváníthattak Európa
jövőjéről. Olyan hangsúlyos kérdések
kerültek megvitatásra, mint a migráció
és a terrorizmus fenyegetése. A kerekasztal-beszélgetéseken érdekes meglátások, hozzászólások hangzottak el,
ugyanakkor nem egy EU-szkeptikus
vélemény is megfogalmazódott az Európai Unió jövőjéről a britek kilépése
után, és abban is egyetértettek, hogy
bár a közép- és kelet-európai országok
ma még nincsenek közvetlenül fenyegetve, a migráció bármikor minket is
érinthet, és a mai „felállásban” nem
működhet tovább, mihamarabb megoldást kell keresni rá – hangzott el a
komoly vitákat is szülő beszélgetéseken. A programok keretében a kilencven vendég számára kirándulást
szerveztek Segesvárra, ahol nemcsak
annak épített örökségét ismerhették
meg a résztvevők, hanem a különböző
etnikumok és felekezetek békés
együttélésének jó példájaként mutatták
be a várost.
Ezzel párhuzamosan a hét végén
községnapok zajlottak Balavásáron,

Kulináris és kisebbségi értékeiket is megmutatták a vendégek

ahol számos kulturális és szórakoztató
színpadi műsor zajlott, és ezekből nem
maradtak ki a testvértelepülések sem.
Aldebrő német kisebbségi önkormányzata például elhozta nemzetiségi
tánccsoportját is, míg a szombati kulináris programokból sem vonták ki magukat a vendégek, és a helyiekkel
együtt főzte ki-ki a maga jellegzetes
ételét: több üstben hagyományos
krumpligulyás készült, de babgulyás
is csülökkel, s zúzapörköltet és aldebrői derelyét is lehetett enni. A szervezők minden csapatot díjaztak, hiszen
a kánikulai hőségben főzni már egymaga teljesítmény – értékelt Sagyebó
István balavásári polgármester. Tápiószentmárton három különdíjat is fel-

Fotó: Balavásári Önkormányzat

ajánlott, amelyeket Fót küldöttsége
mellett a házigazda önkormányzat és
az egrestői nők nyertek el, ezek egyegy többfős csapattal tölthetnek el
egy hétvégét a magyarországi településen.
A hét végére tervezték a Balavásár
és Gerjen közötti testvértelepülési
szerződés aláírását is: a két község között már korábban megállapodás született
erről,
a
minisztériumi
jóváhagyást is megkapták, de mivel az
anyaországi település polgármestere
objektív okokból most nem utazhatott
Balavásárra, az okmány megpecsételését egy későbbi időpontra halasztották, de még az idén sor kerül rá –
tudtuk meg Sagyebó Istvántól.

II. Erdélyi Pálinka- és Párlatverseny

A Vásárhelyi Forgatag és az Erdélyi Pálinka Lovagrend
közös szervezésében idén második alkalommal kerül sor
az Erdélyi Pálinka- és Párlatversenyre.
A megmérettetésre várnak minden erdélyi, házilag készített pálinkamintát.
Bárki jelentkezhet, aki nemcsak kedveli, de elő is állítja
a gyümölcspárlatot.
A zsűriztetés ingyenes.
Jelentkezni augusztus 19-ig lehet, eddig a dátumig be
kell érkezzen a minta a Forgatag-irodába (Marosvásárhely,
George Enescu utca 2/23.), amely hétfőtől péntekig 10 és
13 óra között van nyitva. Ha valaki a főtér környékén van,
és nem találja az irodát, hívhatja a 0748-158-826-os tele-

RENDEZVÉNYEK

Szent István-napi ünnepség
Marosvásárhelyen

Nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án, vasárnap 19
órakor a Színház téren Szent István-napi ünnepséget
szervez az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Rossz idő
esetén a rendezvényt a Kultúrpalota nagytermében
tartják.

Castellum-találkozó

A hét végén, augusztus 12-én, szombaton és 13-án, vasárnap tartja Gernyeszegen az erdélyi magyar történelmi családok egyesülete a Castellum Alapítvány
hagyományos évi találkozóját. A református templomban két előadás hangzik el: dr. Margittai Gábor budapesti irodalomtörténész, történeti oknyomozó riporter
az I. világháború utáni osztrák–magyar hadifoglyok
balkáni haláltáborairól értekezik; Ötvös József református lelkipásztor, a marosvásárhelyi Vártemplom
nyugalmazott lelkésze az egyház és az erdélyi arisztok-

fonszámot, szombaton pedig a 0742-609-260-at.
Benevezni 0,5 l pálinkával lehet, valamint fel kell tüntetni
a termelő nevét, elérhetőségét, a települést, azt, hogy milyen gyümölcsből készült a pálinka, mennyi az alkoholtartalma, milyen évjáratú, és néhány sort a termelőről
(bemutatkozó).
Jelentkezés, illetve további információk: 0742-609-260
(Gáspár Botond), illetve
erdelyipalinkaverseny@gmail.com vagy
botond.gaspar@gmail.com.
A díjátadó ünnepségre augusztus 25-én, pénteken 21
órától a Kultúrpalota nagytermében kerül sor.
(közlemény)
rácia/földbirtokosság kapcsolatáról beszél, majd a Castellum elnöke, gr. Haller Béla átadja a Torma Miklósdíjat. Délután Szathmáry-Király Ádám fotóművész
kiállítását Török Gáspár marosvásárhelyi pályatárs
nyitja meg. 13-án a tagság kiránduláson vesz részt. A
találkozóra a Castellum Alapítvány tagságát és meghívottjaikat várják.

Római fesztivál

Augusztus 12-én a Maros Megyei Múzeum, a Csűrszínházi Egyesület és a partnerintézmények ötödik alkalommal szervezik meg a római és a reneszánsz fesztivált.
Az idei fesztivál témája a gyermekkor, az oktatás, így a
gyermekek részt vehetnek olyan műhelymunkákon,
ahol megtapasztalhatják, milyen volt az ókorban egy
római iskola. A reneszánsz programok is a korabeli oktatásra összpontosítanak. A rendezvény 10 órakor kezdődik a beöltözött résztvevők felvonulásával. Az
előadások és a tevékenységek a Csűrszínháznál, az általános iskolánál, a kultúrháznál, a római régészeti parkban, a Reneszánsz panziónál, a ferences kolostornál
zajlanak.
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A kormány az üzemanyag jövedéki adójának
növelésére készül

Ország – világ

Romániába látogat
a francia államfő

A News.ro hírügynökség úgy tudja: a pénzügyminisztérium
szeptembertől 23 százalékkal, ezerliterenként 2035 lejre növelné az ólommentes benzin, illetve 25 százalékkal, ezerliterenként 1897 lejre emelné a gázolaj jövedéki adóját.
A hírügynökség számításai szerint ezáltal mind a benzin,
mind a gázolaj literenként mintegy 45 banival drágul a töltőállomásoknál, ahol az átlagárak jelenleg 4,5 lej körül mozognak.
A tervezett módosítás nyomán az üzemanyag jövedéki
adója gyakorlatilag visszatér a tavalyi szintre, amikor még érvényben volt a Ponta-kormány által 2014-ben bevezetett literenként hét eurócentes többletadó.
A tavaly decemberi választásokat béremelések és adócsökkentések ígéretével megnyerő PSD-ALDE szociálliberális ko-

alíció valójában nem számolt kormányprogramja kidolgozásakor a 2014-ben „ideiglenesen” kivetett hét eurócentes többletadó eltörlésével: ez csak azért következett be, mert nem
sikerült kormányukat beiktatni (és a jövedéki többletadó kivezetését elhalasztani) még 2017. január elseje előtt.
A napokban egymást érték a kormány különböző adópolitikai terveiről szóló hírek, amelyek vagy a választási programban beígért béremelések teljesítését, vagy ezek költségvetési
fedezetének előteremtését célozzák. Tăriceanu szerint egyebek
mellett tervben van a jelenleg ötszázalékos osztalékadó eltörlése, az orvosok jövedelemadójának eltörlése, a többi munkavállaló jövedelemadójának 16-ról tíz százalékra csökkentése
2018. január elsejétől.
Emellett arra akarják kötelezni a cégeket, hogy a héát már
számlázáskor egy külön erre a célra létrehozott bankszámlára
irányítsák, továbbá megadóztatnák a romániai internetes doménneveket (.ro), és megtiltanák a korkedvezményes nyugdíjasok visszafoglalkoztatását a közintézményekben – ismertette
a sajtó a kormány adópolitikai terveit. (MTI)

Szerdán és csütörtökön érvényes, sárga és narancs jelzésű
kánikulariasztást adott ki az ország nyugati felére az Országos
Meteorológiai Igazgatóság (ANM). A meteorológusok szerdára elsőfokú (sárga) riasztást adtak ki az ország kilenc nyugati, északnyugati megyéjére. A hőhullám elborítja a
Bánságot, a Körösök vidékét, Erdély és Olténia délnyugati
felét. A sárga jelzésű riasztás a következő megyékre lesz érvényes: Szatmár, Bihar, Arad, Fehér, Hunyad, Temes, KrassóSzörény, Mehedinţi és Dolj. Ezekben a napokban a
hőmérséklet-páratartalom index (ITU) eléri, sőt helyenként
meghaladja a 80-as kritikus értéket. A legmagasabb nappali
hőmérsékletek 35 és 37 Celsius-fok között várhatók, és a hőmérők higanyszála éjjel sem süllyed 20 Celsius-fok alá.

Csütörtökön másodfokú (narancsszínű) riasztás érvényes a
következő megyékre: Dolj, Mehedinţi, Krassó-Szörény,
Temes, Arad és Bihar. Az alacsonyan fekvő területeken a hőmérséklet-páratartalom index (ITU) eléri, sőt helyenként meghaladja a 80-as kritikus értéket. A legmagasabb nappali
hőmérsékletek 37 és 39, a legalacsonyabb éjszakai hőmérsékletek 20-25 Celsius-fok között várhatók. Ugyancsak csütörtökön 13 nyugati megyében elsőfokú kánikulariasztás lesz
érvényben magas páratartalommal és 35 – 37 Celsius-fokos
maximális hőmérséklettel.
Az ANM szerint a hőhullám egészen a hét végéig eltart, és
ebben az időszakban hegyvidéken, főleg délutánonként, fokozott légköri instabilitásra számíthatunk. (Agerpres)

Mandátumuk lehet
a börtönigazgatóknak

Az állami munkahelyekről nyugdíjba vonulókat nem
lehetne többé vezető beosztásban alkalmazni
ugyanabba az intézménybe, ahonnan nyugdíjba
mentek – ezt kormányon belüli források szerint törvénnyel szabályoznák a továbbiakban.

Szövetségének (ALDE) elnöke hétfőn azt mondta, a kormánykoalíció azért döntött így, hogy senki ne tudjon egyszerre
nyugdíjat és fizetést is kapni, a jogszabály pedig az egész helyi
és központi közigazgatásra hatályos lenne, de csak a jövőben.
„A kormányfővel, a munkaügyi és a többi miniszterrel azt
tárgyaltuk meg, hogy a nyugdíjba vonulással valóban kezdődjön is meg a nyugdíj, hogy ne lehessen többé ugyanarra a munkahelyre, ugyanabba a beosztásba vagy egy másik
minisztériumba visszavenni az illetőt. Az embernek el kell
döntenie: vagy nyugdíjas akar lenni, vagy ha munkaképes,
maradjon munkában” – mondta Tăriceanu.
„Naprakész kimutatásra van szükség, mert a közigazgatásban rengeteg olyan eset van, amikor valaki nyugdíjat és fizetést is kap, és ezt nyilván nemcsak azokra nézve kell
meghozni, akik most mennek nyugdíjba, hanem a jövőre
nézve is” – hangsúlyozta. (Mediafax)

A jegybank emelte inflációs
előrejelzését

Növelni akarja a kormány az üzemanyagok jövedéki
adóját – erősítette meg a bukaresti sajtó értesülését Călin Popescu Tăriceanu szenátusi elnök, a kormánykoalíció kisebbik, liberális pártjának elnöke
kedden. Hozzátette, hogy ennek hatása a végtermék árára „elenyésző” lesz.

Újabb hőhullám érkezik

Nem lehetnének ismét vezetők a nyugdíjasok

Értesüléseink szerint a jogszabályt ősszel fogadnák el külön
törvényként, nem pedig a nyugdíjtörvény módosításaként. A
jogszabály minden közalkalmazottra vonatkozna, nemcsak a
volt katonatisztekre.
„A vezető beosztásokról van szó” – mondták a Mediafax
hírügynökségnek kormányon belüli források.
Ennek értelmében egy színházigazgatót például csak színészként lehetne újra alkalmazni nyugdíjazás után, egy nyugdíjas iskolaigazgató pedig csak tanárként mehetne vissza
dolgozni.
Călin Popescu Tăriceanu, a Liberálisok és Demokraták

Rendkívüli sorozás kezdődött Ukrajnában

Petro Porosenko elnök rendelete alapján rendkívüli
sorozás kezdődött kedden Ukrajnában, mert a szokásos tavaszi sorkatonai behívással nem sikerült
elegendő újonccal feltölteni a nemzeti gárda állományát – írta a Szohodnyi című ukrán lap internetes
oldala.

A hírportál értesülései szerint újabb, mintegy ezer fiatalt
hívnak be augusztus végéig az ország valamennyi régiójából
sorkatonai szolgálatra. Ezt követően legközelebb októberben
lesz ismét általános sorozás. A Szohodnyi forrása ismételten
biztosított afelől, hogy sorkatonákat nem küldenek a fegyveres
konfliktus sújtotta kelet-ukrajnai térségbe.
2014-ben a Krím Oroszország általi önkényes elcsatolása
és a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus kirobbanása miatt
Kijev arra kényszerült, hogy visszaállítsa a kötelező sorkatonai szolgálatot, amelyet egy évvel korábban eltöröltek. Évente
kétszer, ősszel és tavasszal indul sorozás Ukrajnában. A 2027 év közötti férfiakat másfél évre hívják be a fegyveres erőkhöz – a felsőfokú végzettséggel rendelkezőket 12 hónapra –,
akik a szolgálati idő letelte után tartalékosokká válnak. Kijev
ezzel párhuzamosan igyekszik növelni a fegyveres erőknél a
szerződésesek arányát, remélve, hogy a sorkatonai szolgálatra
behívottak közül évről évre egyre többen választják ezt megélhetési lehetőségként. A kijevi vezetés komoly kampányt
folytat a szerződéses állomány növelésére. Egyebek mellett
társadalmi célú televíziós hirdetésekben népszerűsíti a szerződéses katonai szolgálatot, havi zsoldot, ingyenes továbbképzést és egyéb kedvezményeket ajánlva, ami vonzó lehet az
olyan fiatal férfiak számára, akik nem rendelkeznek munkalehetőséget könnyen biztosító szakképzettséggel. A sorkatonák
jelenleg a minimálbérnek megfelelő összegű zsoldot kapnak
havonta Ukrajnában.
Idén összesen mintegy 30 ezer fiatalt terveznek besorozni
a fegyveres erőkhöz. A május elejétől június végéig tartott so-

rozással több mint 14 ezer sorkötelest hívtak be, nagyjából
ugyanennyit terveznek behívni októberben és novemberben.
Májusban az általános sorozással egy időben tartalékos tiszteket is hívtak be szolgálatra, Sztepan Poltorak ukrán védelmi miniszter tájékoztatása alapján összesen ezret. A
tárcavezető kijelentette, hogy közülük csak azokat küldik a
hadműveleti övezetbe, akik erre leszerződnek a fegyveres
erőkkel.
A Szohodnyi emlékeztetett arra, hogy tartalékosokat először 2014-ben mozgósítottak Ukrajnában, az évben több
mint 105 ezer ukrán állampolgárt hívtak be szolgálatra a
fegyveres erőkhöz. A hadsereg vezérkarától kapott adatok
szerint 2014 óta máig összesen 210 ezer ukrán tartalékost
mozgósítottak.
A kijevi parlament 2014 márciusában hozott törvényt az
Ukrán Nemzeti Gárda nevű fegyveres alakulat újbóli létrehozásáról. A fegyveres testület korábban 1991-2000 között
működött, Leonyid Kucsma akkori elnök oszlatta fel. A
gárda újbóli létrehozása mellett a kijevi vezetés főként azért
döntött, mert feloszlatta az európai integrációs és hatalomváltást követelő Majdan-tüntetések több mint száz halálos áldozatot eredményező, véres leverési kísérletében oroszlánrészt
vállaló Berkut rohamrendőri alakulatot. A gárda látja el jelenleg egyebek mellett tüntetésekkor és egyéb köztéri rendezvényeken a rend biztosítását. A törvény szövege alapján a
belügyminisztérium alá tartozó nemzeti gárda feladata az állampolgárok életének, szabadságának és törvényes érdekeinek
védelme a büntetőjog alá tartozó és egyéb törvénytelen túlkapásokkal szemben, a társadalmi rend védelme és a lakosság
biztonságának szavatolása, valamint a rendvédelmi szervekkel
együttműködve az állambiztonság biztosítása, az államhatárok
védelme, terrorcselekmények elhárítása, illegális fegyveres
csoportok, terror- és bűnszervezetek tevékenységének megakadályozása. (MTI)
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Klaus Johannis államfő meghívására augusztus 24én Romániába látogat Emmanuel Macron, Franciaország elnöke – jelentette be hétfőn az Államelnöki
Hivatal. A tárgyalásokra a Cotroceni-palotában kerül
sor. Macron és Johannis a kétoldalú kapcsolatok elmélyítéséről és bővítéséről fog tárgyalni, de napirenden lesznek az Európát és az országok biztonságát
érintő legfontosabb kérdések is. A találkozó végén
közös sajtótájékoztatót tart a két államelnök.
(Agerpres)

Kvórumhiány miatt
nem ülésezett a szenátus

Létszámhiány miatt elmaradt a szenátus rendkívüli
plenáris ülése. Călin Popescu-Tăriceanu házelnök
tudatta, hogy a szükséges 69 szenátor helyett csak
58-an jelentek meg a teremben, így létszámhiány
miatt fel kellett függesztenie az ülést. A szakbizottságok folytathatták a munkát. (Agerpres)

Javasolni fogja, hogy a börtönigazgatóknak meghatározott időtartamú, négy évre szóló mandátumuk legyen a jövőben – jelentette ki az igazságügyi
miniszter kedden, az Országos Börtönigazgatóság
(ANP) szakszervezeti vezetőivel tartott megbeszélést követően. Tudorel Toader szerint erre a változtatásra azért van szükség, hogy a fogvatartási
intézmények vezetőiben tudatosodjon: négy év leteltével eljön a kiértékelésük ideje. Másrészt az ANP
többi alkalmazottjának is reményt kell adni arra,
hogy igazgatói székbe kerülhet – tette hozzá a miniszter. (Agerpres)

A Román Nemzeti Bank emelte az idei és a jövő évi
inflációs előrejelzését – közölte kedden Mugur Isărescu, a jegybank kormányzója. Az új előrejelzés
szerint az év végén 1,9 százalékos fogyasztói árnövekedéssel számolnak a korábban közölt 1,6 százalék helyett. A központi bank a jövő évi előrejelzését
3,2 százalékra emelte a korábban közölt 3,1 százalékról. 2019 első negyedévének végéig 3,5 százalékos inflációs rátával számolnak – tette hozzá
Isărescu. Júniusban 0,9 százalék volt az éves inflációs ráta, amely az idén került pozitív tartományba.
Azelőtt másfél évig negatív volt, miután a hatóságok
több lépésben csökkentették a hozzáadott értékadót. (MTI)

Törlesztés illetékben

(Folytatás az 1. oldalról)
Csakhogy amíg a jövedelmük csak egyes, az államkaszszából fizetett rétegeknek növekedett, ez a pluszteher
nemcsak őket érinti, hanem azokat is, akik egy fityinggel
sem keresnek többet azóta. Utóbbiaknak ráadásul ez
arányosan nagyobb teher, mint az azóta megemelt jövedelműek számára.
Mert teher az mindenki számára származik ebből az
adóemelésből, csak azt nem tudni még, mekkora. Egyes
sajtóhírek szerint az üzemanyagok ára literenként negyven banival fog növekedni szeptembertől, ám a dráguló
üzemanyag még számtalan termék és szolgáltatás árán
is érződni fog, így az illetékemelés valós hatása messze
nem lesz olyan elenyésző, mint azt a szenátus elnöke a
hír hallatán gyorsan megjegyezte.
A politikusok pártállástól függően gazdasági összeomlást, vagy észrevehetetlenül kicsi pluszterhet vizionálnak az illetékemelés nyomán. Az igazság valahol
középen várható. Annyi biztos, hogy az illetékek kapcsán uniós átlagokkal való dobálózás helyett inkább
dolgozniuk illene. Ugyanis, elemzők szerint, amikor az
előző szocdem kormány pluszilletékét megszüntették, az
üzemanyag kereskedelmi árán ez nem látszott meg, a
különbözetet zsebre vágta az iparág, a fogyasztónak
meg, mivel amúgy is elégedett volt a világpiaci okok
folytán alacsony árszinttel, fel sem tűnt a turpisság.
Talpraesett politikusok képesek lehetnének oda hatni,
hogy ilyen illetékváltozásokat ne a fogyasztó, hanem a
nagyvállalatok profitja vegyen észre. És persze el is tudnának számolni az eredetileg útépítésre kitalált korábbi
pluszilletékből befolyt pénzzel is. De az a politikusfajta
nem a Regátban őshonos...
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Bérbe adnák a lakónegyedi
parkolóhelyeket

(Folytatás az 1. oldalról)
közelében, biztos megállóhelyet jelentő felületet tudnának bérbe venni.
A főutakon lévő helyeket
„szabadon hagynák”
Mivel számos jelzés érkezett a lakótársulásoktól, hogy a tömbházak környéki parkolókban sok céges autó, utánfutó vagy eladás
végett külföldről hozott járműt parkolnak,
amelyek esetenként napokig, de akár hetekig
is ott állnak, a társulások kérték a várostól,
hogy mérlegelje annak a lehetőségét, hogy
bérbe adja a lakóknak a tömbházak környékén
lévő helyeket – fejtette ki Florian Moldovan.
– Elemeztük, hogy miként működik ez a
rendszer más városokban, például Kolozsváron, Nagyváradon, Piatra Neamţon, Iaşi-ban,
Brassóban, ahol már jó ideje gyakorlatba ültették. Hangsúlyozom, a tömbházak közötti
helyekről van szó, nem pedig a főutakon lévőkről, mert ezeket a helyeket fenn kell tartani. Például ha a főutakon lévő üzletekbe
mennek a vásárlók, vagy valakihez látogató
érkezik, legyen ahol parkolni. Ugyanakkor
vannak családok, ahol két-három autó is van,
nekik is legyen lehetőségük a közelben leparkolni a második járművet is. Például az 1918.
December 1. úton az út menti parkolóhelyek
szabadon maradnak. A kidolgozott szabályzat
értelmében a bérlők számára 15 és reggel 7
óra között, valamint hétvégén, szombaton reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig lenne fenntartva az adott hely. Tehát hétköznap
délelőttönként, azaz 15 óráig bárki, aki arra
jár, elfoglalhatná az adott helyet – magyarázta
az igazgató.
Évente legalább 120 lej lenne
a biztos parkolóhely
A számítások szerint városszerte az egyes
lakónegyedekben hozzávetőlegesen 5 ezer helyet adnának bérbe a lakóknak, ezeket a város
majd ellátja a megfelelő jelzésekkel, és meg-

számozza, azaz világosan elkülönítik, hogy
ezek a lakók számára fenntartott helyek. A
bérlők parkolási jegyet kapnak majd, amelyen
szerepel a rendszám, ezt kell majd a szélvédőre tenni. Ha valaki jogtalanul elfoglalja a
helyet, amit az adott tulajdonos bérel, a bérlő
riaszthatja a helyi rendőrséget, amely megbírságolja az illetőt.
– Azt javasoltuk, hogy a tulajdonosi társulásokon keresztül adjuk bérbe ezeket a helyeket a lakóknak, nyílt versenytárgyaláson,
hogy minél átláthatóbb legyen a folyamat. A
kéréseket a tulajdonosi társulásokhoz kellene
majd benyújtani, és a licit lebonyolítását is a
társulásra bíznánk. Ha, tegyük fel, tíz parkolóhely van egy adott helyszínen, és tíz kérést
nyújtanak be, akkor közvetlenül odaítélik ezeket az igénylőknek, az eredetileg megszabott
áron, a jelenlegi javaslat szerint ez évi 120 lej
lenne parkolóhelyenként. Ha árverésre kerül
sor, akkor emelkedik ez az ár. A befolyó öszszegeket újabb parkolóhelyek kialakítására
fordítaná a város, az elkövetkezőkben az
lenne a cél, hogy emeletes parkolóházakat
építsünk a lakónegyedekben, például a Daciánál, a volt kazánház és a garzonblokk között
fel lehetne húzni egy kétszintes parkolóházat,
és azonnal megdupláznánk a helyek számát.
A mobilitási tervben, amit nemrég elfogadott a tanács, bele van foglalva városszerte
10-15 helyszín a lakónegyedekben, ahol
emeletes parkolóházat építenénk. A cél az,
hogy a fő útvonalakat felszabadítsuk, és
külön sávokat alakítsunk ki a tömegközlekedés számára.
Egy másik megoldás lenne ezen a téren a
Poklos-patak befedése és parkolóhelyek kialakítása. Tárgyaltunk a Román Vizek vezetőségével erről, és egyetértettek azzal, hogy
megvalósítható a terv. Az előzetes számítások
alapján ezáltal 2000 új parkolóhelyet nyerne
a város – mutatott rá Florian Moldovan.

Erről jut eszembe

A sportvilág hihetetlen szenzációja napok
teltével is, hogy kikapott az utolérhetetlen
futófenomén, Usain Bolt. Visszavonulása
előtti utolsó hivatalos versenyén, az atlétika-világbajnokság százméteres döntőjében
veszítette el első helyét a jamaicai vágtázó.
A sportban kevéssé jártasak sem hitték,
hogy ez bekövetkezhet, annyira uralta a
sprintet közel egy évtizeden át ez a rendkívül
rokonszenves, olykor a bohóckodástól se
visszariadó, legyőzhetetlennek vélt, hatalmas egyéniség. És mégis… Maga ez a tény
is megér egy jegyzetet, de ennél sokkal öszszetettebb gondolatsort is elindíthat az emberben a szombat esti londoni történet. A
döntőt egy olyan sportoló nyerte, aki régóta
próbálkozott az atlétakirály trónfosztásával,
de fontos versenyen ez mindeddig nem sikerült neki. Ellentmondásos, vitatott figura az
új bajnok, Gatlin, kiváló futó, de az eltelt
években kétszer is tiltott szerek használatán
kapták, mindkétszer hosszú időre eltiltották
a versenyzéstől. Nem adta fel, letöltötte
büntetését, és mind a két alkalommal talpra
állt. Sok munkával persze, de morálisan
megbélyegezve. És valószínűleg doppingmentesen, hiszen az ő esetében biztos fokozott lehetett az ellenőrzés. Teljes szívvel
mégsem örülhetett. Sőt! Letudta a tiltásokat,
a nemzetközi atlétikai szövetség engedélyezte a versenyzését, a brit közönség azonban nem bocsátotta meg neki a vétkét.
Zúgott, morajlott, üvöltött a londoni olimpiai stadion lelátója a rohanás nem egészen
tíz másodperce alatt, mindenki Boltot ünnepelte már, amikor egy pillanat alatt kiderült:
a legendás kedvenc már nem tudja behozni
rossz rajtjából származó hátrányát, a páratlan világcsúcs birtokosa lemaradt. Az általános döbbenetben síri csend lett, elnémult
a sokezres tömeg. Majd pfujjogni kezdett,
csalódását, haragját az újdonsült világbajnokon töltötte ki. Hogy is gondolhatta Gatlin, hogy a fair play, a sportszerűség
szentélyében elnézik neki, amit tett, még ha

meg is bűnhődött érte, hogyan várhatta,
hogy fejet hajtsanak neki, miközben köztudott, hogy korábban tisztességtelen eszközökhöz folyamodott a siker érdekében?!
Utóbb, a díjkiosztó ceremónián sem csitult
a népharag. Már-már sajnálható volt a
győztes, akinek teljesült a szíve vágya,
mégis elkerülte a győzelem öröme, az
aranyérem elégtétele, a feléje áradó általános ellenszenvvel kellett megküzdenie. Az
igazi bajnok azonban, a búcsúzó, aki valóban történelmet írt a sportban, felhőtlenül,
felszabadultan örült a dobogó harmadik
fokán, a bronzot se vetette meg. A határtalan életöröm, ami mindig is jellemezte, ezúttal sem hagyta el. Ő különben már a
befutáskor őszintén, barátságosan gratulált
legyőzőjének, aki a maga során nem feledkezett meg a főhajtásról, féltérdre ereszkedve ismerte el Bolt nagyságát, korszakos
érdemeit. Az ikon, a világ leggyorsabb embere talán önmagában azt is elismerte, hogy
rendkívüli fizikai adottságai, amelyek a versenyben sosem hagyták cserben, már nem
párosultak annyi edzéssel, munkával, mint
korábban, ezért tudták most ketten is elhagyni. Na meg az is számíthatott, hogy
döntött, befejezi, s akkor már nem is olyan
fontos a győzelem, kellemesebb kicsit lazítani. Megannyi emberi érték, erény, gyarlóság sűrűsödik a sportba. Ebből az egyetlen
esetből, példából is egész fejtegetéseket,
szélesebb körben is hasznosítható tanulságokat is kibonthatnánk. Bizonyára lesznek
is olyanok, akik ezt megteszik. Magam csak
felhívom rá a figyelmet, és szenvedéllyel követem tovább a képernyőn a sportok királynőjének világversenyét. És jól szórakozom.
Eddig még nem volt olyan nap, hogy a versengés izgalmán túl ne szembesülhettem
volna olyan emberi drámával, ami, mint ez
is, jóval túlmutat a fizikai, akarati képességek nemzetközi összevetésén. A vb még hátralevő néhány napján érdemes ezeket is
figyelemmel kísérni. (N.M.K.)

Kelemen Hunor: Azt a kultúrát akarjuk megőrizni, amit az EU is értéknek tekint

Egymillió aláírás Európa sokféleségéért

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség július közepén
indította el a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés online aláírási
kampányát. Porcsalmi Bálint,
az RMDSZ ügyvezető elnöke a
szövetség által létrehozott jogaink.eu internetes felületet
ajánlotta az erdélyi magyaroknak, amely többek között
abban is segítséget nyújt az
aláíróknak, hogy megtalálják
lakcímük postai irányítószámát.

Mózes Edith

Kelemen Hunor elmondta: az
RMDSZ 250 ezer romániai aláírás
összegyűjtését vállalta. „Meg kell
győznünk az EU-t, hogy semmit
nem akarunk elvenni másoktól, azt
a kultúrát akarjuk megőrizni, amit
az EU is értéknek tekint” – jelentette ki. Úgy vélte, a polgári kezdeményezés arra kényszerítheti az
Európai Uniót, hogy a tagállamokra
kötelező érvényű szabályozást vezessen be.
Porcsalmi kijelentette: a romániai kampány során a szabad anyanyelv- és szimbólumhasználatot, a
regionális politika kisebbségi vonatkozásait és a televíziós közvetítések korlátozásainak a megszüntetését helyezik a középpontba.
Azt kérjük, Európa álljon ki
kisebbségi jogainkért
Mi, az erdélyi magyar közösség
kultúránkkal, hagyományainkkal
több évszázada gazdagítjuk az európai közösséget. Most Európán a
sor: azt kérjük, hogy álljon ki értünk, álljon ki a kisebbségi jogainkért – ezzel az üzenettel indította az
RMDSZ az Európai védelmet joga-

inknak! (Minority SafePack Initiative) kampányt.
Porcsalmi Bálint hangsúlyozta:
bár a szövetség először gyűjt elektronikus formában aláírást, reméli,
sikeres lesz a kampány, hiszen a kisebbségügyi kezdeményezést támogató aláírás ívének kitöltése
mindössze 3 percet vesz igénybe.
Az RMDSZ az online kampányra
külön weboldalt hozott létre
a http://jogaink.eu címen.
Európának
meg kell védenie polgárait
Kelemen Hunor szövetségi elnök
kiemelte: amikor elindították a Minority SafePack európai polgári
kezdeményezést, egyetlen cél foglalkoztatta az RMDSZ-t és az őshonos
kisebbségek
kérdésével
foglalkozó Európai Nemzetiségek
Föderatív Unióját (FUEN): az,
hogy törvényhozásra kényszerítsék
az európai döntéshozókat. „Európa
ma megosztott az őshonos kisebbségek tekintetében is: van a boldogabbik Nyugat-Európa, ahol
sikerült megoldani a kisebbségi kérdést, és ott vannak a volt kommunista
országok,
amelyeknek
Románia is része. A mi esetünkben
azt állítja az állam, a hivatalos álláspont az, hogy sikerült modellértékűen rendezni a kisebbségi kérdést,
de ez nem igaz” – mutatott rá a kezdeményezés fontosságára Kelemen
Hunor.
Meggyőződése, hogy Európának
meg kell védenie polgárait, az őshonos kisebbségeket is, amelyek a
többségiekhez hasonlóan szintén
hozzájárultak az elmúlt száz esztendőben Európa sokszínűségéhez, viszont nem kívánnak asszimilálódni.
„Ezt az EU-nak kötelessége felismerni. Mi párbeszédet kérünk a törvényhozóktól, ezt követően pedig

egy olyan törvényt, amely rendezi a
kisebbségi jogokat a tagállamok
szintjén. Uniós védelmet nyújt az
őshonos kisebbségeknek, szabad
anyanyelvhasználatot és szimbólumhasználatot ír elő, egyenlő
bánásmódot biztosítana többség
és kisebbség között” – hangsúlyozta.
Az EB idén áprilisban regisztrálta
a kezdeményezést
A kezdeményezést áprilisban regisztrálta az Európai Bizottság, így
egy év áll rendelkezésre ahhoz,
hogy Európa legkevesebb hét tagállamából egymillió aláírás gyűljön
össze a jogalkotás elkezdéséhez –
aláírni legegyszerűbben a személyi
szám vagy a személyi igazolvány
segítségével egyszer lehet minden
uniós tagállam 18. életévét betöltött
állampolgárának, még akkor is, ha
valaki kettős állampolgár. „Aláírni
magyarul is lehet, fontos kiválasztani az állampolgárságnak vagy a
bejelentett lakhelynek megfelelő országot, mert az űrlapok különböznek egymástól” – nyomatékosított
Porcsalmi.
Bár Európában jövő áprilisban
zárul a kampány, az RMDSZ még
idén decemberben szeretné Erdélyben lezárni az aláírások gyűjtését.
Ennek az időszaknak a végén a
kezdeményezőknek be kell nyújtaniuk hitelesítésre a román szakhatóságokhoz az aláírásokat. Az
RMDSZ arra kér mindenkit: civil
szervezeteket, egyházakat, médiát,
magánembereket, pártállástól függetlenül, hogy áldozzanak rá
három percet, és írják alá az európai kisebbségek jogait támogató
kezdeményezést, népszerűsítsék az
ügyet, kapcsolódjanak be a kampányba.

Az RMDSZ szeptemberben indítja a
papíralapú aláírásgyűjtést
Az RMDSZ szeptemberben elindítja a papíralapú aláírásgyűjtést is
azok számára, akik az interneten
még nem írták alá a kezdeményezést. Ugyanakkor figyelmezteti az
aláírókat, hogy az aláírásokat a
román állam intézményei ellenőrzik, és kizárják azokat az aláírókat,
akik mind papíron, mind pedig az
interneten aláírtak. Azt is kéri, hogy
a kettős állampolgársággal rendelkező erdélyi magyarok csak az
egyik állampolgárságuk alapján támogassák a kezdeményezést. Az
EU-nak akkor kell foglalkoznia a
kezdeményezéssel, ha 2018. március 4-ig több mint egymillió aláírást sikerül összegyűjteni.
Mi a Minority SafePack?
Az Európai Unió 2012 áprilisa
óta teszi lehetővé, hogy polgárai az
európai polgári kezdeményezés jogával éljenek. Ennek lényege, hogy
olyan javaslat esetén, amelyet az
unió egymillió polgára támogat aláírásával, az Európai Bizottság jogszabályt alkothat egy adott
kérdéskörben, amely összhangban
áll az európai uniós alapszerződéssel és irányelvekkel.
A Minority SafePack, azaz Mentőcsomag a kisebbségek számára –
Egymillió aláírás az európai sokszínűségért egy 2013-as európai kezdeményezés, amelynek célja, hogy
a kisebbségvédelem bizonyos területei az uniós jog részei legyenek.
A javaslatcsomag összesen 15 intézkedést javasol az EU számára
nyelvi, oktatási, kulturális kérdésekben, a regionális politikában, a
kisebbségek európai parlamenti jelenlétének kérdésében, a diszkriminációellenesség, a médiaszabályozás és a támogatáspolitika
terén.

Európa 47 államában hozzávetőleg 340 történelmi kisebbség él, lélekszámuk meghaladja a 100
milliót. Minden hetedik európai
polgár valamely történelmi kisebbség vagy etnikum tagja. Az Európai
Unióban annak 23 hivatalos nyelve
mellett hatvannál több regionális
vagy kisebbségi nyelvet beszélnek.
Az említett nyelveket beszélő polgárok száma 40 millió. A projekt az
utóbbi évtizedek legfontosabb európai kisebbségi összefogásának eredménye.
Az előzmények
2011-ben a FUEN, az RMDSZ, a
Dél-tiroli Néppárt és az Európai
Nemzetek Ifjúsága közös kisebbségvédelmi európai kezdeményezést indított. Egy év alatt összegyűlt
a szükséges egymillió aláírás. A
2013. július 16-án benyújtott európai kezdeményezés bejegyzését az
Európai Bizottság (EB) 2013. szeptember 13-án elutasította, mert úgy
ítélte meg, hogy a javasolt szabályozás nem tartozik jogalkotási hatáskörébe, azt tagállami szinten kell
megvalósítani. A bizottság elismerte, hogy a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak a
tiszteletben tartása az unió egyik értéke, de hozzátette, sem az EU szerződése, sem az EU működési
szerződése nem nyújt törvényes alapot a kisebbségekhez tartozó személyekkel
kapcsolatos
jogalkotáshoz.
A FUEN 2013. november 25-én
megtámadta az elutasító döntést az
Európai Közösségek Bíróságánál,
mert a bizottság nem vette figyelembe a kezdeményezés mellékleteként benyújtott intézkedéscsomagot és azt a védzáradékot
sem, amely az intézkedés különböző elemeinek felhasználását
teszi lehetővé. 2014-ben Szlovákia és Románia az EB, Magyarország pedig a kezdeményezők
oldalán kérte, hogy beléphessen a
perbe.
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A 12. Harmonia Cordis
Nemzetközi Gitárfesztivál fellépőiről

Kaáli Nagy Botond
Amint arról keddi lapszámunkban is olvashattak, a tegnap este
kezdetét vette Marosvásárhelyen az
immár tizenkettedik alkalommal
megszervezett Harmonia Cordis
Nemzetközi Gitárfesztivál. KeletEurópa legnagyobb gitárszemléjét a
Harmonia Cordis Egyesület szervezi, legutóbb a részletes programot
közöltük, ezúttal a fesztiválon fellépő vendégművészeket ismertetjük. Augusztus 8-án Csáki András,
a Venti Chiavi Gitártrió, valamint a
Duo Melis koncertezett.
Augusztus 9-étől a további előadók koncertjein vehetnek részt az
érdeklődők.
Tudor Niculescu-Mizil 2010-ben
végzett a Bukaresti Nemzeti Zeneművészeti Egyetem klasszikus gitár
szakán, a Maastricht Konzervatóriumban mesterizett, a Talente gitárverseny szervezője. Anton Baranov
1984-ben született, 10 éves korában
kezdett el gitáron játszani. Zenei tanulmányait a leghíresebb orosz zeneiskolában, a Szentpétervári
Állami Rimszkij-Korszakov Konzervatóriumban végezte. Baranov
az egyik leghíresebb „D’Addarioművész”, 2013-ban a Guitar Foundation of America verseny
győztese. Napjaink egyik leghíresebb és legkiválóbb gitárosa. Koncertezett a New York-i Carnegie
Hallban, a valenciai Palau de Musicában, a szentpétervári Mariinski
koncertteremben és a tokiói Hakuju
teremben. Első albumát 2014-ben
adta ki a Naxos Classical. Ugyanabban az évben a Contrastes Records egy új spanyolgitár-albumát
jelentette meg. A Giampaolo Bandini – Cesare Chiacchiaretta Duo
egy gitár és bandoneon duó, amely
2002-ben alakult azért, hogy megszerettesse az argentin zenét a közönséggel. A világ leghíresebb és
legrangosabb fesztiváljain és színházaiban koncerteztek, számos rangos
díjat nyertek és világhírű művészekkel, zenekarokkal léphettek fel. Az
első CD-jük, a Hombres de Tango
több mint tízezer példányban kelt el.
A leghíresebb akadémiák, egyetemek katedráin tanítanak.
Augusztus 10. Werner Gábor
1969-ben született Budapesten.
Zenei tanulmányait ötévesen kezdte
gordonkán, tanult zongorázni és
ütőhangszereken játszani. A Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskola
Győri Tagozatának gordonka szakán szerzett diplomát. 1991-től a
MÁV Szimfonikus Zenekar tagja, a
Magyar Virtuózoknál is muzsikált.
1999-től a Hevesi Kamarazenekar

A

művészeti vezetője. 2000-től a Budafoki Dohnányi Zenekarnál tölt be
karmesteri állást. 2000 óta a Jeunesses Musicales vonószenekari tábor
karmestere. Több rangos fesztiválon közreműködött, rendszeresen
vezényel Erdélyben, 2002-ben Donáth-díjat nyert. Beke István Ferenc
a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia gitár- és kamarazene-tanára, a Harmonia Cordis Egyesület
elnöke. Több díjat is nyert nemzetközi gitárversenyeken, kamarahangversenyeket adott számos
országban. A marosvásárhelyi, székelyudvarhelyi és sepsiszentgyörgyi Harmonia Cordis Nemzetközi
Gitárfesztivál és a kolozsvári Novo
Generatio Nemezetközi Gitárnapok
szervezője. Doktori címet 2011-ben
szerzett. Gliga Tudor és Orosz Dávid
számos nemzetközi versenyen vett
részt, jelenleg a Gheorghe Dima Zeneakadémia hallgatói, dr. Beke István Ferenc diákjai. A közönség
hallhatta már őket Al Di Meola és
Tommy Emmanuel koncertjeinek
nyitózenekaraként. Megnyerték az
Erdélyi Nemzetközi Gitárfesztivál
első helyét, ugyanakkor magukénak
tudhatják a Barokk stílustól a rock
stílusig gitárverseny első díját.
Augusztus 11. A Monyo Project
zenekart Molnár Endre gitáros és
zeneszerző alapította 1999-ben,
ugyanebben az évben kiadták a
Monyo Freedom című albumot.
2002-ben Molnár „Baba” Ilona
csatlakozott a csapathoz. Ebben az
évben Monyo és Baba első díjat
nyertek az országos dalszerző versenyen. A zenekar számos hazai és
külföldi fesztiválon lépett fel, koncerteztek Milánóban, Londonban,
Genfben és Párizsban. Zenei stílusuk a cold-rock, dalaikat játsszák
hazai és magyarországi rádiókban.
Pusztai Antal 1978-ban született
Győrben, napjaink egyik legtehetségesebb klasszikus- és dzsesszgitárosa. Koncertezett Európa-szerte,
Dél-Koreában és Kolumbiában is.
Mădălina Ioana Petre a Bukaresti
Nemzeti Zeneművészeti Egyetemen végezte tanulmányait. Neve a
White O’Clock zenekar által vált
híressé. Klasszikusgitárosként több
fesztiválon fellépett. Asztalos Zsolt
14 évesen kezdett dobolni. Az évek
folyamán számos zenekar tagja
volt, sokféle zenei stílusban kipróbálta magát, a folk-, pop-, funk-,
blues- és dzsesszzenétől a színházi
előadásokhoz írt zenén keresztül
egészen a heavy és thrash metalig.
Hadnagy Attila fiatal kora óta több
műfajt is kipróbált: klasszikus rock,
dzsessz, blues, klezmer, funky és
klasszikus zene.

4-es buszra várt mindenki a Színház téren. Az U alakban elhelyezett
padokon fázósan húzták össze magukat az emberek, pedig különösen meleg
este volt. Később jutott csak eszembe, hogy
a téli időjáráshoz illő testtartás tulajdonképpen a védekező elszigetelődést jelezhette.
Két órával éjfél előtt nem árt láthatatlanná
válni a szunnyadó köztereken, és ehhez a befelé fordulás, begubózás a legjobb módszer
– valami ilyesmit gondolhattak a várakozók.
A szőke hajú, feltűnően sovány fiú azonban
egészen másként vélekedett.
– Bocsánat, kérdezhetek valamit? – fordult a hozzá legközelebb ülő, középkorú aszszonyhoz. – Vannak itt strandok, és ha igen,
ilyenkor nyitva vannak?
A nő meglepetten nézett a fiúra, aztán hirtelen jóindulatú mosoly futott át az arcán.
– A Víkendre lehet menni, de ebben az
órában már nincs sok értelme.
– És biztonságos a város? – szólalt meg
újra a fiatal. – Tudja, én sok helyen jártam.
A legjobban Brassó tetszett, ott igazán otthon éreztem magam.
Ekkor tűnt fel a Kövesdombra tartó utolsó
járat. A megállóban üldögélők szinte egyszerre emelkedtek fel, pár másodperc múlva
teljesen elnéptelenedett a tér. A busz minden
ablaka nyitva volt. Úgy éreztem, huzat van,
ezért megpróbáltam behúzni az egyiket, de

Augusztus 12. Guillén Gabriel
Maracazban született, jelenleg az
egyik legnevesebb gitártanár Ausztriában. 1987-ben elnyerte az Antonio Lauro és a Rotary Nemzetközi
Gitárverseny első helyét. Koncertezett Európában, Dél-Amerikában,
az AEÁ-ban és Japánban is. Több
rangos díj nyertese, az eisenstadti
Joseph Haydn Zeneakadémia és a
bécsi Richard Wagner Zeneakadémia tanára, a RUST Nemzetközi
Gitárfesztivál művészeti vezetője.
Katrin Klingeberg és Sebastián
Montes a KM gitárduó alapítói.
Mindketten a hannoveri zeneakadémián tanultak. Duóként 2005-ben
debütáltak, azóta a világ több részén volt fellépésük. 2012-ben a
Stuttgarti Zeneművészeti és Előadóművészeti Akadémia a legrangosabb díját adta át nekik. 2010-ben
megjelent az első CD-jük, a Guitar
Duo KM-Recital, majd 2013-ban a
második CD-jük Gracias a vida
címmel.
Augusztus 13. Radu Vâlcu
1989-ben született Bukarestben, a
Nemzeti Zeneművészeti Egyetemen folytatta tanulmányait. 25 éves
koráig számos díjat nyert közismert
európai fesztiválokon, és több koncertfelkérése is volt Románia nagyobb városaiban és külföldön.
Girán Péter Magyarországon született, 1994-ben. Nyolcéves korában kezdett gitározni. 2005-ben vett
részt először versenyen, alig három
évvel azután, hogy elkezdett játszani a hangszeren. Első díjat nyert
a saját korosztályában. Azóta számos díjat tudhat magáénak, az elmúlt két évben három nemzetközi
verseny első helyezettje volt. A Virtuózok komolyzenei tehetségkutató
műsornak köszönhetően vált ismertté a nagyközönség előtt. Szegeden tanul, tanára Pavlovits Dávid.
Jon Gomm, a fesztivál főfellépője
az Egyesült Királyságban, Leedsben él. Közismert énekes és szövegíró, hihetetlenül virtuóz gitárstílussal. A Gomm család gyakran elszállásolt ismert zenészeket, így volt
esélye tanulni például B. B. Kingtől
és Jack Bruce-tól a Creamből. Folyamatosan turnézik, 2012-ben a
Passionflower nevezetű dala világszerte ismertté vált. Debütáló CDjét, a Hipertensiont több mint
50.000 példányban adták el megjelenése előtt. A második CD-jét, a
Don’t panic-et pedig három nap
alatt vásárolták fel az Amazonról. A
YouTube-on közzétett videóit több
mint tízezer alkalommal nézték
meg a feltöltés utáni első percekben.

Az utolsó járat

az üveg nem engedelmeskedett. A fiú szó nélkül lépett oda segíteni, elzárta a hideg levegő elől az utat, aztán dolga végeztével
letelepedett a szemközti székre. Lapos,
szürke hátizsákot vett le a hátáról, a kezébe
fogta, úgy utazott.
– Kérdezhetek valamit? – emelte rám halványkék, kiismerhetetlennek tűnő tekintetét. –
Van mitől félni itt, Vásárhelyen?
– Pontosan mire gondolsz? – kérdeztem
vissza.
– Rossz emberek, olyanok, akik bántanak,
átvernek. Ahonnan jövök, ott voltak jócskán.
– Honnan jössz?
– Messziről. Vâlcea megyéből. Az árvaházból.
– Ott nőttél fel?
– Igen. A szüleimmel sohasem találkoztam, legalábbis nem emlékszem rá.
– Nehéz volt az árvaházban?
– Attól függ, hogy vesszük. Nem nekem
volt a legnehezebb. Volt, akit mindig megvertek a többiek. Akin látszott, hogy gyenge.
Én mindig meg tudtam védeni magam.
– Kik voltak a bántalmazók? A társak, a
nevelők?
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Rövidebb, de ugyanolyan áldásos volt

Jubileumi keresztyén tábor
Nyárádszentlászlón

Az elmúlt napokban tizedszerre tartották meg a hagyományos nyári keresztyén
sátortábort a backamadarasi
református
egyházközség
elemi és felső tagozatos gyerekei számára. Bár a szokásosnál valamivel rövidebb volt,
mégis áldásos, sikeres, csodálatos volt – vonta le a következtetést a szervező lelkész.

Gligor Róbert László

Koncz László Ferenc lelkész
2006-ban került a madarasi gyülekezethez, a következő évben szervezték az első tábort az
egyházközség gyerekei számára,
akkor közel száz fiatal vett részt,
mivel Hármasfaluból is érkeztek.
Azóta kisebb létszámmal, de minden nyáron megtartják a sátortábort
a nyárádszentlászlói templomkertben és gyülekezeti házban. Az idei
42 gyerek gyarapodás a tavalyhoz
képest, és nemcsak Madarasról,
Szentlászlóról, Nyomátról és Szentgericéről, hanem Marosvásárhelyről
és Körtvélyfájáról is érkeztek gyerekek, de örömükre olyanok is viszszatértek, akik már tavaly
befejezték a 8. osztályt.
Hű ha...
A hét folyamán a KOEN programja szerinti feldolgozásban Dániel bibliai történeteit ismerték meg
mélyebben, programjuk neve a Hű
ha, ami tulajdonképpen a hűségre
utal: valaki hű, ha ragaszkodik Istenhez és az imádsághoz, figyel a
közösségre. Ezeknek a témáknak az
alapján reggel és este áhítatot tartottak, s utána csoportos tevékenységeket, munkafüzetek segítségével
mérték fel tudásukat, a bibliaolvasás és áhítat rendjén hallottakat a
résztvevők. Ebben a munkában nem
volt egyedül a lelkész, munkatársakként itt voltak azok az IKE-sek,
akik már „kinőtték” a tábort, de szívesen segítettek: Koncz Karola
részletesen kidolgozta és irányította
a programot, mellette volt Pálosi
Réka, Szövérfi Izabella és Pécsi
Pálma, a zenei tevékenységek mellett Westerbeke Gálfi Arabella a
kézművességi munka keretében papírcsíktechnikát oktatott, míg
Koncz Gabriella tiszteletes asszony,
a „mindenes”, üvegfestést tanított a
gyerekeknek. De voltak sporttevékenységek is, foci, kötélhúzás, vizes
és lufis játékok. Csütörtökön külön-

– Hagyjuk. Nem szeretek erről beszélni –
állította le a kérdések sorát, miközben kinézett az ablakon. – Mióta eljöttem, megváltozott az életem. Járom az országot,
sétálgatok. Búcsú nélkül jöttem el az intézetből, éppen vendégfogadás volt, és a nagy izgalomban
nyitva
maradt a külső ajtó.
Nem tudom, kerestek-e
a nevelők, de jövő
héten betöltöm a tizennyolcat, azután már nincs beleszólásuk semmibe.
– Rég eljöttél?
– Két hete. Nem hoztam magammal mást,
csak ezt a táskát, benne pár zsemlét az aznapi vacsoráról, két palack vizet, egy cserepólót. Szerencse, hogy nyár van, nincs
szükségem meleg ruhára... Általában vonattal utazom. Mikor jön az ellenőr, elbújok, vagy teszem magam, hogy alszom.
Mindig kerül pár rendes utas, akitől kapok
egy-egy szendvicset vagy pénzt. Lopni nem
szoktam, soha. Tudja, engem nagyon véd a
Jóisten, mindig gondoskodik rólam, így
nem kényszerülök arra, hogy rosszat tegyek. Egyszer az utcán megtámadtak valami huligánok, el akarták venni a
táskámat. Megütöttek, levertek a földre, de

böző feladatokat kaptak a csoportok, ezek megoldása végett kellett
bejárják a falut, pénteken a település értékes műemlék unitárius templomával ismerkedtek meg.
A bibliai oldalán túl a tábornak
mindig része nemzeti múltunk, történelmünk megismertetése, s mivel
az idei esztndő Szent László-év,
természetesen ezzel a jelentős személyiséggel is foglalkoztak, előadásokat hallhattak, a Székelyföld
Legendárium filmeket, játékokat
adott kölcsön, és a jelen levő
Szent László-apródok felöltötték
jellegzetes ruhájukat, hogy társaik
megismerjék őket, akik vállalták,
hogy a Szent László-eszmét, kultuszt Erdélyben ápolják és továbbadják.
Hasznos időtöltés
Csütörtökön este hagyományos
családi program volt, hogy a szülők,
ismerősök is láthassák, mit tanultak
a gyerekek, akik dramatizálással
mutatták be a feldolgozott bibliai
történeteket. Pénteken a családi
napra a szülőket várták, akiknek
Cosma István pszichológus a szülőgyermek kapcsolatról tartott előadást, a serdülőkorúakra fektetve a
hangsúlyt, hogy a szülők is érezzék,
mennyire fontosak a kapcsolatok,
hogy a család ma is betölthesse társadalmi rendeltetését.
Az idei tábor valamivel rövidebb
volt a szokásosnál, mert sok minden
történt a gyülekezetben a közelmúltban. A tábort megelőző hét
végén Kovásznára utazott a gyülekezeti kórus az ottani belvárosi gyülekezet meghívására, és csak hétfőn
érkeztek haza, így kedden kezdődött a tábor, de pénteken zárták is,
mert szombaton a Madarasok találkozóján kellett megjelenniük és
szolgálniuk – mondta el a lelkész.
Ennek ellenére a gyerekek jókedvvel vettek részt a változatos programokon, örömmel kapcsolódtak be a
tevékenységekbe, esténként sokáig
énekeltek a tábortűz mellett, s a
nagy lelkesedés is bizonyítja, hogy
hasznosan töltötték el idén is a vakáció eme rövid időszakát.
Koncz László tiszteletes ezúton
is köszönetet mond a támogatásért
elsősorban a szülőknek, aztán a
munkatársainak, majd az egyházközségnek, a Szent László Társaság
(1861) és Rendnek, a Székelyföld
Legendáriumnak, a gálfalvi Tóth
pékségnek és a madarasi Diakonos
alapítványnak.

az utolsó percben feltűnt két rendőr, a fickók
pedig megijedtek, és elfutottak. Még a táskám is megmaradt.
– Sok helyen jártál már?
– Nem számoltam. Mikor megunok egy
várost, megkeresem a vonatállomást, felülök
egy szerelvényre, aztán amikor jónak látom,
leszállok. Ne kérdezze, hogy innen hova megyek, mert fogalmam sincs.
– Nem lenne jobb megállapodni, munkát
keresni?
– Őszintén szólva ezen még nem gondolkoztam. Talán ha eljön az ideje. De nem hiszem, hogy szívesen felvennének bárhová. Az
emberek megérzik, ha egy intézetissel állnak
szemben, és óvakodnak tőle. Legalábbis
eddig ezt tapasztaltam... Miközben járom a
világot, arcokat, tekinteteket gyűjtök. Kedveseket, gonoszakat. Magammal viszem valamennyit. Tudom, hogy furcsán hangzik, de
nekem így esik jól.
Leszállni készültem.
– Ki tudna segíteni két lejjel? – kérdezte
hirtelen beszélgetőtársam. Aztán megköszönte, és a nadrágzsebébe gyűrte a pénzt.
Amikor megállt a busz, ő is leszállt. Nem
próbált velem tartani, vagy követni. Tétován
állt a járdaszélen, majd elindult az ellenkező
irányba. Nem nézelődött turistához illően,
csak haladt szapora, ijedt léptekkel az alvó
lámpaoszlopok alatt.
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Rekord búzatermés várható

Országos szinten rekord búzatermés várható az idén.
Teljében az aratás, a nem hivatalos adatok szerint az elvárásokat
felülmúlta
a
begyűjtött mennyiség. Az ország gabonatermő vidékein,
délen az elvetett mag felét
gyűjtötték be.

A Román Farmerek Egyesületének adatai szerint hektáronként 4-6
tonna búza kerül majd a hombárokba, de volt, ahol átlagban 7,2-7,5
tonnát arattak le. A termelők a tavalyhoz viszonyítva mintegy 20%kal több búzát termesztettek. Emiatt
kedvező áron értékesíthetik majd a
termést. Feteşti-en egy tonna búzáért 145 eurót fizetnek.
A Romániai Mezőgazdasági Termesztők Ligája (LAPAR) óvatosabban nyilatkozik a várható termésről.
Ameddig folyamatban van az aratás, korai megjósolni, hogy az országban átlagban mennyi termett,
hiszen ez befolyásolja a búza piaci
árát is. „Valóban jó termés lesz, de
várjuk meg, míg mind begyűjtjük”
– nyilatkozta a témában a sajtónak
Laurenţiu Baciu, a LAPAR elnöke.

Fotó: Nagy Tibor

Maros megyében 98%-ban aratták le a búzát, a hektáronkénti
mennyiséget az országos aratási
kampány befejezéséig nem hozzák
nyilvánosságra, hogy a gabonakereskedők ne éljenek vissza az adatokkal – közölte lapunkkal Ileana
Guşatu, a megyei mezőgazdasági
igazgatóság aligazgatója.
Tavaly az évi átlag – 2015-höz
viszonyítva – 4%-kal nőt. Romániában 8,28 millió tonnát gyűjtöttek
be, ami már akkor rekordnak számított.
Üröm az örömben, hogy az idén
a tavalyihoz viszonyítva jóval kevesebb törökbúza, repce és napraforgó
lesz, mivel tavasszal nem kedvezett
az időjárás, és a jelenlegi huzamosabb szárazság a tavalyihoz képest
akár 30%-kal csökkentheti a termett
mennyiséget. Az is igaz, hogy az
országos statisztikai hivatal szerint
2016-ban az előző évinél 11,5%-kal
több kukorica termett, ami 10 millió
tonnával volt több, mindez annak
ellenére, hogy a megművelt terület
4%-kal csökkent, ami azt is jelentheti, hogy növekedett a nagygazdaságok száma.

Kisgazdákat és termelőket
támogat a Walesi Herceg
Alapítvány

Tíz hónapos kísérleti jellegű
programot indított a Walesi Herceg
Alapítvány a romániai kisgazdák és
termelők támogatására. A program
során Románia öt történelmi régiójában készítenek felmérést: Erdélyben, a Duna-deltában, Bukovinában, Máramarosban és a Bánságban.
„Több száz termelővel szeretnénk beszélgetni ezekben a régiókban, hogy felmérhessük, milyen
termékeket állítanak elő, milyen
mennyiségben és minőségben, hogyan értékesítik ezeket és mennyi
pénz marad a zsebükben. Az utazás
végén kijelölünk majd öt kiváló minőségű terméket (helyi, olaszországi
és
brit
szakértők
segítségével), amelyek bizonyíthatják a román mezőgazdaság potenciálját. A tanulmány kimutathatja a

termelők és gazdák hétköznapi
problémáit, és remélhetőleg az
eredmények alapján további támogatási programokat is kidolgozhatunk számukra” – olvasható az
alapítvány Facebook-bejegyzésében.
A felmérés során tejtermékek,
húsipari készítmények, méz, olajok, gombák, zöldségek, gyümölcsök, konzervek és dzsemek
minőségét, mennyiségét vizsgálják.
A felmérést a tervek szerint minden régióban egy főzőtanfolyammal zárják, amelynek során a kezdő
szakácsok készségeit fejlesztenék,
ugyanakkor a vállalkozások étlapjára felkerülhetnének olyan receptek, amelyek alapjául a helyben
készült termékeket használhatnák
fel. (Agerpres)

Amint korábban már írtuk,
módosult a munkatörvénykönyv. A kormány augusztus
7-én fogadta el és tette közzé
azt a sürgősségi rendeletet,
amely 20.000 lejes bírságot
helyez kilátásba minden
egyes olyan személy esetén,
akit a munkáltató egyéni
munkavállalói engedély nélkül foglalkoztat.

Szigorúan büntetik azt is, aki
olyan munkaerőt alkalmaz, akinek
felfüggesztették az egyéni engedélyét. A munkaügyi felügyelők a
törlesztéséig,
illetve
bírság
a tapasztalt rendellenesség orvoslásáig elrendelhetik a farm tevékenységének ideiglenes felfüggesztését.
Mint ismeretes, korábban közzétették a törvénymódosító javaslatokat, de mivel a parlamenti vakáció
miatt elhúzódott volna a megváltoztatott cikkelyek életbe ültetése,
a javaslatokat a múlt pénteken sürgősségi kormányrendelettel elfogadták. A korábbi tervezettől
eltérően a 20.000 lejes bírságot
minden egyes munkakönyv nélkül
alkalmazott személyre alkalmazzák, és nem csak abban az esetben,
ha legkevesebb öt illegális munkavállalót találnak a cégnél. Hasonló

Felvételünk illusztráció

büntetés jár, ha az alkalmazó a
munkaviszony megkezdése előtt
egy nappal nem jegyzi be az illetőt
az alkalmazottak jegyzékébe,
ugyanakkor igazolni kell azt is,
hogy a munkáltató átutalta az alkalmazott társadalombiztosítási járulékát és a jövedelemadót az
államnak.
Továbbá tilos az egyéni munkavállalói szerződésben megállapított
munkaprogramon felül foglalkoztatni az alkalmazottat. Amennyiben
a bírságot 48 órán belül kifizetik, a
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kirótt összeg felét kell törleszteni.
A módosított törvény lehetővé
teszi azt is, hogy rövidebb időn
belül módosítsák a munkavállalói
szerződést szakmai besorolás vagy
fizetésemelés esetén.
Nálunk még nem esedékes
ugyan, de a módosított törvény azt is
előírja, hogy illegálisan Romániában tartózkodó személy alkalmazása büntetőjogi eljárást von maga
után, és az alkalmazót akár három
hónap szabadságvesztésre is ítélhetik.

RMGE-Maros-hírek

Keresd a helyit! – másodszor
A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros
szervezete augusztus 10-én második alkalommal
szervez helyi termékvásárt Laposnya utca 23. alatti
székhelyén, amelynek célja a mezőgazdasági termékek közvetlen értékesítésének támogatása, felkarolása. Az előző rendezvényen nyárád-, Maros menti,
valamint mezőségi termelők jelentkeztek. A standokon a friss zöldségtől a befőttig minden megtalálható.
A szervezők várják a kistermelők jelentkezését. A
részvételi szándékot jelezzék a 0265/268-125-ös és a
0741-512-473-as telefonszámokon.
Üzletember-találkozó Debrecenben
A debreceni virágkarnevállal egy időben, augusztus 17. és 21. között tartják meg a nemzetközi mezőFarmer-Expo
élelmiszeripari
és
gazdasági
szakkiállítást, amely évek óta Magyarország leglátogatottabb szakmai rendezvénye, átlagban mintegy
30.000 látogatóval. Erre a rangos rendezvényre kapott

meghívást a Nemzeti Agrárkamarán keresztül a
RMGE-Maros szervezete is. A négynapos kiállítás kiemelt eseménye a zöldség- és gyümölcstermesztők,
kertészek üzletember-találkozója, amelyen a magyarországi termelőkön, forgalmazókon és kereskedőkön
kívül részt vesznek kárpátaljai, erdélyi és vajdasági
gazdák, így lehetőség lesz piackutatásra, akár szerződéskötésre is.
Hatan pályáztak a Bethlen Gábor Alap támogatására
Az RMGE-Maros hat gazda pályázatának a megírásában segített. Egy fiatal vállalkozó Márkodból, öt
családi vállalkozó (Hármasfalu, Marosvásárhely, Kebele, Nyárádselye, Marosszentgyörgy) farmfejlesztésre (fóliasátor, húshasznú szarvasmarha-tenyésztés,
tejfeldolgozó részleg, mezőgazdasági gépek vásárlása)
szeretne anyagi támogatást kérni. Az egyéni vállalkozók személyenként legtöbb 2–3 millió, míg a családi
vállalkozók 4–6 millió forint közötti összegre pályázhatnak. Eredményhirdetés szeptemberre várható.

Az Európai Unió szabályai szerint a törökbúzánál
130, a búzánál 120, más szalmásgabonák esetén 100
egységnyi műtrágyát használhatnak hektáronként. Ezt
a mennyiséget nem lehet túllépni, csak abban az esetben, ha egy engedélyezett talajtani intézetnél elvégzett
vizsgálat indokolja, illetve az erre jogosított intézmények elkészítik az ún. műtrágyázási tervet. Ezért a Kukoricatermesztők Országos Egyesülete a szaktárcához
fordult azzal a kéréssel, hogy minél több szakcéget en-

gedélyeztessenek, ugyanis a talajtani vizsgálat időbe
telik, a mezőgazdasági munka pedig nem állhat le. Azt
is világossá kell tenni egy jogszabályban, hogy milyen
konkrét feltételeknek kell megfeleljenek ezek az intézmények, illetve milyen analíziseket végezhetnek el és
mennyiért. Azzal tisztában vannak a termesztők, hogy
az EU nem módosítja az előírást, ezért kellene a szaktárcának rugalmasabban alkalmaznia a feltételeket –
nyilatkozta az egyesület vezetője a sajtónak.

Elemezve a mezőgazdaság „zöldítésének” támogatási eljárását, az Európai Bizottság mezőgazdasági
biztosai 2017. július 3-ától változtattak a szabályzaton. Az intézkedés megkönnyíti a támogatást, ugyanakkor figyelembe veszi azt is, hogy a támogatásnak
köszönhetően reálisan lehessen fejleszteni a farmokat
a környezetkímélő követelmények betartásával. A
zöldítésre pályázóknak három alapfeltételt kell teljesíteniük: vetésforgót kell alkalmazniuk, meg kell őrizniük a legelőket, ugyanakkor a rendelkezésre álló

szántóterület legkevesebb 5%-át „zöldíteni” kell. Ez
utóbbiban az unió szabad kezet adott a tagországoknak. Ezek szerint a hazai szabályzat alapján ide sorolhatók az erodált parcellák, a cserjés erdősávok, a
vegyszermentesen termelt növényekre szánt területek stb.
Az Európai Bizottság ajánlása szerint, annak ellenére, hogy a szabály május 3-ától érvényes, a gazdák
csak az idén benyújtott egységes formanyomtatványok alapján 2018-ra pályázhatnak a módosított eljárás szerint a mezőgazdaság zöldítésére.

Szabályozni kell a műtrágyahasználatot
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A Marosvásárhely IV. – Szabadi Úti Református Egyházközség története

Bartha Zoltán – ifj. Bárócz Huba

A Szabadi Úti Református Egyházközség
a marosvásárhelyi református gyülekezetek
közül sorban a negyedik. Története viszont
bizonyítja, hogy már jóval korábban, a XX.
század előtt megkezdődött a térség gyülekezeti önállósodása.
A Maros jobb oldalán elterülő városrész
Remeteszeg néven vonult be a köztudatba. A
térségben letelepedett székelyek a XVI. század második feléig római katolikus hitűek
voltak. Az etnikailag és vallásilag homogén
lakosság a reformáció utáni korban fokozatosan átalakult. Míg a kisebb falvak lakossága rendre átvándorolt Marosvásárhelyre,
addig Remeteszeg elrománosodott a Lázár
család által idetelepített román jobbágyság
miatt.
Az egyházközséghez tartozó Hídvég a
XVII. század második felében jön létre, míg
a szintén ide tartozó Bese és Csángó a XIX.
században. Ezek a kisebb települések és szórványok – Remeteszeg, Hídvég, Bese, Csángó
– közigazgatási és vallási szempontból ekkor
még Marosszentkirályhoz tartoznak.
A városrészen megjelenő reformátusságra
utaló első adat az 1609. január 27-én készített
egyházmegyei vizitációs jegyzőkönyv. Ezt
követően az írásos adatok száz évig hallgatnak a remeteszegi és hídvégi reformátusokról. A következő írásos emlék 1758-ból való,
amiben Hídvég reformátusságának Marosszentkirályhoz való csatolásáról olvashatunk.
Külön leányegyházközségként a források
1874-ben említik először Hídvéget és Remeteszeget. 1898-ban már Bese is feltűnik a
jegyzőkönyvekben, Kese néven, mint leányegyházközség.
Remeteszeg és Hídvég közigazgatásilag
1902-ben egyesül Marosvásárhellyel, majd
Tótfalusi József vártemplomi lelkipásztor javaslatára egyházilag is létrejön a csatlakozás.
A XX. század első évtizedeiben a Maroson
inneni rész magyar ajkú lakosságának száma,
főleg a reformátusoké, nagyot emelkedik. Az
egyházi hatóságok hamar felismerik a millerita és az adventista hittérítők munkájának
káros következményeit, ezért Tótfalusi József
lelkipásztor vezetésével a Keresztyén Szövetség munkatársai megkezdik az itteni hívek
gondozását.
Egy 1926-ban készített belmissziói jelentésben találjuk az első olyan iratot, amiben a
Szabadi úti gyülekezetről tesznek említést.
Az 1927. április 17-én megtartott presbitériumi gyűlésen Tótfalusi József rámutat, hogy
a Keresztény Szövetséggel közösen néhány
esztendeje hatékony belmissziói munka zajlik Marosvásárhelyen. Ennek keretében a
Szabadi úton, a Csíki utcában és a Bese alatt
hetenként kétszer tartanak bibliaórát, illetve
családi összejövetelt. A városvégeken kéthetenként tartanak magánházaknál istentiszteleteket. A lelkipásztori jelentésből az is
kiderül, hogy a gyülekezetben vasárnapi iskola is működött a Szabadi úton egy Nagy
Kálmán nevű asztalos házánál.
Csiszér Lajos egyházi tanácsos javasolja
a Szabadi úton levő egyházi malom elköltöztetését, és a megmaradó téglaépületeknek
templommá, parókiává és iskolává alakítását.
A hozzászólások után az egyháztanács elhatározza, hogy a Szabadi úton, azon a területen, amely a Kátzer által bírt telek és a
kismalomba vezető út mellett fekszik, ima-

ház, lelkészi lakás építtessék, és ebből a célból sürgősen tervrajzok készíttessenek. Ezt a
határozatot erősíti meg Makkai Sándor püspök is az 1927-ben tartott vizitáción.
Az 1936. szeptember 12-i presbitériumi
gyűlésen már nem imaházról, hanem templomról, két szoba-konyhás parókiáról és egy
bibliakör, vallásos összejövetelek tartására is
alkalmas nagyobb teremről van szó. A legkedvezőbb ajánlatot a tervező Kelemen
Zsombor mérnök teszi.
Az 1937. július 8-i presbitériumi gyűlésen
bejelentik a templomépítés befejezését. Az
elnöklő gondnok a jelenlevők tudomására
hozza, hogy egy névtelenségbe burkolózó
egyháztag a Szabadi úti templom berendezésére egy jó karban levő templomi harmóniumot és négy darabból álló padsort
adományoz. Az úrasztala a Vártemplom főgondnokának és a város volt polgármesterének, dr. Bernády Györgynek az adománya. A
templom- és imaházszentelésre 1937. december 12-én került sor. Az új templomot birtokba vevő hívek továbbra is a vártemplomi
gyülekezet tagjai maradnak.
A marosvásárhelyi református hívek lélekszámának rohamos növekedése, főleg a külső
negyedekben, parokiális körök létesítését,
majd ezek újraosztását teszi szükségessé.
1943-ban a Vártemplomhoz tartozó ún.
Vízen túli körzet 27 utcát, 787 önálló egyháztagot, 2.361 lelket foglal magába.
Az első lelkipásztor, akit a Szabadi úti parokiális kör gondozásával bíznak meg, Farkas
Árpád másodlelkész, aki 1961 decemberében
kezdi meg szolgálatát. Szolgálatában Mester
István lelkipásztor segíti.
Az 1970. május 13-i árvíz nagyon megviseli a gyülekezetet. Több egyháztag gazdasága mellett a víz jelentős kárt tesz a
templomban, a parókiában, a harangozói házban, az udvarban és a kerítésekben is. A
templomba behatolt víz után 10 cm vastag
iszapréteg maradt, amit a hívek segítségével
sikerül eltávolítani. A harangozói lakás csaknem lakhatatlanná vált, a kerítés egy része
pedig kidőlt.
Farkas Árpád nyugdíjazását követően a
megüresedett állásba Csiha Kálmán gógánváraljai lelkipásztort hívják meg, aki 1971
márciusában mutatkozik be a vártemplomi
gyülekezetben, majd április 1-jével a vártemplomi egyházközség második lelkészévé
nevezik ki. Ezt követően április 18-án be is
iktatják hivatalába, majd egy hét múlva
átveszi a Szabadi úti gyülekezet lelkigondozását is.
A vártemplomi presbitérium a Szabadi úti
gyülekezet önállósodásának lehetőségéről
1971. június 20-án tárgyal érdemben. Ez az
első alkalom, amikor az önállósulást mint közeli lehetőséget fogalmazzák meg.
A presbitérium 1972. november 21-i ülésén ismét terítékre kerül az önállósodás kérdése. A felállított bizottság 1972. október 27-i
kiszállásán megállapítja, hogy a Szabadi úti
hívek kérésének megvannak az önálló gyülekezetté való szervezkedés anyagi és eklézsiális feltételei. A gyülekezetben mintegy 771
családban 2.050 református lélek él. Lélekszám tekintetében tehát megfelel egy erős középgyülekezetnek. A gyülekezetben folyó igen
eleven lelki munka, valamint a példaadó áldozatkészség lelkileg is alkalmassá teszik ezt
a gyülekezetet az önálló gyülekezeti életre.
Ennek értelmében tehát a presbitérium hoz-

zájárul az önállósodáshoz.
Az önállósodott egyházközség ténylegesen 1973.
szeptember elsejétől szakad el a Vártemplomtól.
Ezzel a gyülekezet életében új fejezet kezdődik.
Miután közigazgatásilag
a besei részt 1963-ban Marosvásárhelyhez csatolják,
az ottani református hívek
1971 nyarán ismételten
kérik a Vártemplomhoz
való csatolásukat. A marosszentkirályi lelkipásztor
éves jelentéséből kiderül,
hogy Besében ekkor 370
református egyháztag van.
A templomhoz való közelség miatt Mester István a
besei városrész református
híveinek lelkigondozásával
a Szabadi úti lelkipásztort
bízza meg.
Egyházi vonatkozásban
Beséről a legkorábbi adat
1861. december 16-ról
marad fenn, amikor a
szentkirályi református
egyházközségben egyházmegyei vizsgálatot tartanak. Ezt követően, több
évtizedig, egyházi vonatkozásban a besei telepről
nincsenek adatok.
Az 1931. október 10-én
tartott esperesi vizsgálat
alkalmával
megállapítják, hogy Besében,
id. Ungvári József presbiter
házánál, minden második vasárnap,
bűnbánati héten pedig egyszer istentisztelet, a csángóbeli imaháznál pedig minden
pénteken bibliaóra és istentisztelet tartatik. A besei gyerekek számára minden
második csütörtökön du. ének-, vallásoktatás, írás-olvasás tevékenységet tart
Bíró Mózes marosszentkirályi lelkipásztor.
Az egyházközség végül imaház és iskola
céljából a Bese központjában levő 1.131
négyszögöl területet vásárolja meg és kezdi
meg az építést 1933-ban.
1936-ban a román csendőrség erőszakos
módon eltávolíttatja a besei imaház külső
falán levő feliratokat, melyeket csak ÉszakErdély visszacsatolását követően állítanak
vissza. A feliratokat 1948-ban a kommunista
hatalom újra lemeszelteti, helyreállításukra
véglegesen 1989-ben kerül sor.
Az 1948-as államosítást követően az egyházat megfosztják imaházától, de erről semmiféle írásos bizonyítékot nem készítenek. A
besei istentiszteleteket 1990-ig ismét magánházaknál tartják. Az 1989-es változások után
a Szabadi úti egyházközség visszaszerzi a
jogtalanul elvett imaházat. 2004-ben a presbitérium elhatározza a besei imaház templommá alakítását, melyet még azon évben be
is fejeznek.
E kitérő után folytatjuk a Szabadi úti gyülekezet történetét. 1974 májusától Csiha Kálmán a Gecse utcai gyülekezetben folytatja
szolgálatát. A presbitérium a megüresedett
lelkipásztori állást meghívás útján szeretné
betölteni. Lelkipásztornak a detrehemi gyülekezetben szolgáló Juhász Andrást hívják
meg.
Az Egyesülés negyed építési terve súlyos
megpróbáltatás elé állítja a Szabadi úti egyházközséget is. Nem lehet biztosan tudni,
hogy mi kerül lebontásra és mi nem. A templom közvetlen közelébe toronytömbházat
építettek. Időközben a templomba járó hívek
számának fokozatos növekedése és az épület
süllyedése miatt megrepedezett falak szükségessé teszik a templom javítását, illetve bővítését: négy méter mélyen, egy betonkosárra
kellett elhelyezni a süllyedő épületet. Fiatal
és idősebb presbiterek egyaránt kiveszik részüket a reggeltől késő délutánig tartó munkából. Ezt követően ünnepi istentiszteleten
köszönik meg Isten gondviselő szeretetét és
a hívek áldozatos munkáját.
Az 1989-es és az 1990-es tavasz eseményeit idézve fel, özv. dr. Juhász Andrásné így
emlékezik azokra a borzalmas napokra: A
decemberi események után külföldi testvérek
indultak látogatásra és küldtek élelmiszersegélyeket. A „márciusi események” idején a
Mezőség felől teherautóval küldtek több „ide-
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gent” a templomhoz, hogy elvegyék a segélyt.
A lelkipásztor felajánlotta a remeteszegi ortodox lelkésznek az egyik kamion tartalmát,
de az nem fogadta el. Az idegenek betörték a
kaput, berontottak a templomba, és az ajtón,
ablakokon keresztül mindent kidobáltak, és
beletaposták a földbe. Megdermedve figyeltük, majd bementünk a lakásba, ahol csak
imádkozni tudtunk. Borzalmas kiabálás közepette jöttek a parókia felé, hogy követeljék a
csomagokat.
1992 végén az Úristen nehéz megpróbáltatás elé állítja a gyülekezetet. Dr. Juhász
András lelkipásztor, esperes súlyos beteg
lesz, majd 1993 januárjában meghal.
A megüresedett állást meghívással töltik
be, és az addig Egerbegyen szolgáló Szász
Zoltánt hívják meg, akinek ünnepi beiktatására 1993. május 23-án kerül sor.
1993. augusztus 20-án a lelkipásztor gyülekezeti központ építésének megfontolására
kéri a presbitériumot, gyülekezeti és ifjúsági
terem, valamint a mezőségi gyermekek számára 4060 férőhelyes bentlakás létesítésének
céljából.
A gyülekezeti ház Kali Ellák tervei alapján
készül el. Felépítését a holland testvérgyülekezet anyagi támogatásából, az egyháztagok
önkéntes adományaiból és munkájából valósítja meg a gyülekezet. Felszentelésére 2000
márciusában került sor.
Szász Zoltán szolgálata 2014. február 29ig tart, utána Bárócz Huba felvinci lelkipásztort hívják és választják meg.
A gyülekezeti élet sokoldalú, mindenre kiterjedő tevékenységben nyilvánul meg: istentiszteletek,
bibliaórák,
konfirmációs
előkészületek, nőszövetségi és diakóniai
munka, dalárda, ifjúsági énekkar és zenekar,
szeretetszolgálat, IKE, vasárnapi gyermek-istentiszteletek, vakációs gyermekbibliahét, ifjúsági tábor, családlátogatás stb.
Az önállósodáskor (1973) a gyülekezet lélekszáma 2.096. A legmagasabb lélekszámot
(3.947) 1994-ben regisztrálják. 2016-ban
1.956 személyt tartanak nyilván.
Mit hoz a jövő a gyülekezet életében? – tehetjük fel a kérdést mindannyian. Ha figyelembe vesszük a remeteszegi városrészen az
építkezések lendületét, akkor a lélekszám
hosszú távon is biztosított, még akkor is, ha
a fiatalok egy része máshol keresi majd a
megélhetés lehetőségét. A felnövő nemzedék válaszút elé kerül: keresztyén hívőként
vagy szabadelvű életformában kíván-e élni?
Mi az előbbit tartjuk járható útnak. A keresztyén életútra való nevelés a bölcsőben
kezdődik, és nem kizárólag a lelkipásztor
feladata.
Az oldalt szerkeszti:
Ötvös József ny. lelkipásztor
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A kötelező jármű-felelősségbiztosításról (4.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Anyagunk jelen részében azokról a káreseményekről fogunk beszélni, amelyek bekövetkeztekor a
biztosító, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján, kártérítést fizet.
Amint azt már említettük, a kötelező jármű-felelősségbiztosítás
célja a harmadik személy által
szenvedett kár megtérítése, amenynyiben ezt gépjármű vagy villamos
okozta.
Ugyanakkor a biztosítás kiterjed
a kárral okozott költségekre is,
amennyiben ezek a károkozással
kapcsolatos polgári per (proces
civil) költségeire vonatkoznak,
mint pl. ügyvédi díj, bélyegilleték,
szakértői illetékek, más polgári
perrel kapcsolatos illetékek.
Ezeknek a peres költségeknek
azonban van egy törvényesen szabályozott határa. Ennek értelmében a megtérített költség nem
haladhatja meg azt a törvényes határt, amelyet az uniós tagállam
szab meg, amelynek területén a
baleset történt, vagy a román jogszabály által megadott maximumot, amennyiben ez a nagyobb.
Az Európai Unió által meghatározott kártérítési határok a következők: 1.220.000 euró anyagi kár,
függetlenül a sérült személyek számától, amennyiben a kár egy eseményen belül történt. Személyi
kár esetén, vagyis személyi sérülés vagy haláleset alkalmával
mind az erkölcsi, mind az anyagi
kár tekintetében 6.070.000 euró.
Ezeket az összegeket ötévenként
aktualizálják.
A kötelező biztosítás a következő típusú káreseményeket fedezi: testi sérülés vagy haláleset,
beleértve az erkölcsi és nem anyagi
természetű kárt (pl. az esztétikai
kár kompenzálása, az elhunyt hoz-

zátartozó miatt érzett fájdalom
kompenzálása stb.).
Az anyagi kár általában a harmadik személy gépjárművében
okozott kárt jelenti, ehhez hozzáadódik még az illető jármű beíratási
és kiíratási költsége, a szennyezési
illeték, a kár korlátozására irányuló
költségek vagy a jármű megjavítása utáni értékcsökkenés által
okozott kár. Ezeket az összegeket
mind iratokkal vagy szakértői véleménnyel (pl. az értékcsökkenést)
kell bizonyítani.
A kártérítés kiterjedhet a jármű
baleset előtti állapotának visszaállítási költségeire, amennyiben ezek
iratokkal bizonyíthatók. Ugyancsak megtéríthető a használhatatlanná vált jármű használati kiesése
következtében bekövetkezett kár,
pl. amennyiben valaki ennek nyomán elesett egy bevételtől, vagy
amennyiben a balesetből kifolyólag cserejárművet kellett béreljen.
Amint azt már fentebb említettük, a perköltségeket is megtéríti a
biztosító, illetve a választott bírósági vagy alternatív konfliktusmegoldási eljárásokban is (arbitraj,
mediere) megtérülnek a perköltségek, amennyiben az ebben az eljárásban hozott döntés a károsult
személynek kedvez
A kárt szenvedett gépjármű szállítási költségeit is megtérítheti a
biztosító, amennyiben ezek a járműnek a baleset színhelyéről a balesetet
felmérő
ügynökség
székhelyére való szállítására vonatkoznak, vagy a károsult által kiválasztott szervizhez történő
szállításra. A szerviz a károsult lakhelyéhez vagy a kár bekövetkeztének helyéhez a legközelebb kell
legyen. Ezek a költségek csak
akkor téríthetők meg, ha a gépjármű önerőből nem képes a helyváltoztatásra, és a biztosító saját
partnercégein keresztül nem biztosítja a szállítást.
A következő esetekben a bizto-

sító köteles a kártérítésre, függetlenül attól, hogy a jármű nyilvános
közúton vagy a közúti forgalom
számára lezárt úton, helyen vagy
helységben volt, függetlenül attól,
ha állt vagy mozgásban volt: a gépjármű felszerelései és technikai
rendszerei által okozott kár esetén,
ide értve az utánfutó vagy a vontatott jármű véletlenszerű leválása
által okozott kárt.
A törvény egyértelműen leszögezi, hogy a kizárólag a gépjárművezető hibájából bekövetkezett kár
esetén is köteles fizetni a biztosító.
A biztosítás akkor is működik,
ha a bekövetkezett káreseményt a
gépjármű „viselkedése” okozta,
vagy egy hozzákapcsolt más
dolog, mint például az áru véletlenszerű leesése, kifolyása vagy szétszóródása.
Amennyiben a kárt a jármű ajtajának az utasok általi véletlenszerű kinyitása okozta, akik nem
bizonyosodtak meg arról, hogy
ezt biztonságosan megtehetik,
függetlenül attól, hogy menet
közben vagy álló helyzetben történt.
A köztudatban tévesen berögzült
hiedelemmel ellentétben a kötelező
biztosítás akkor is kártéríti a kárt
szenvedő személyt, ha a biztosított
és kárt okozó jármű vezetője ittas
vagy tudatmódosító szerek hatása
alatt volt. A biztosító akkor is köteles fizetni a törvény szerint, ha a
sofőr a gépjárművet a biztosított
személy kinyilvánított vagy hallgatólagos beleegyezése nélkül vezette (pl. ellopta), vagy nem
rendelkezik érvényes hajtási engedéllyel vagy a gépjármű biztonságos állapotával és működésével
kapcsolatos törvényes rendelkezéseket nem tartotta be, és a baleset
a sofőr hibájából történt (pl. műszaki vizsga – ITP – vagy téli
gumik).
(Folytatása szeptemberben)

Orvosi vizsgálat az otthonában – Samaritanus Mentőszolgálat

Az orvos házhoz megy!

Otthonukban részesülhetnek sürgősségi betegellátásban mindazok, akik havi bérletet váltanak
maguk és családjuk számára. Az ügyeletes orvos a
nap 24 órájában, a hét minden napján – ahányszor
csak igény van rá – szolgálatkészen áll az egészségügyi beavatkozást igénylő ügyfelek rendelkezésére.
A felelősségtudat jegyében a mentőorvos nem távo-

A befizetett összegeket jövőtől
folyósítják

A 2017. évi 52-es számú sürgősségi kormányrendelet az augusztus
7-i Hivatalos Közlöny első részének 644. számában jelent meg. A
kormányrendelet hatályba lépésétől
számított tizenöt napon belül elfogadják a kérvény modelljét, két hóbelül
pedig
a
napon
környezetvédelmi és a közpénzügyi
minisztérium közösen dolgozza ki
az alkalmazási szabályokat. Az illetékeket az adóhatósághoz jövő év
augusztus 31-éig benyújtott kérelemmel lehet majd visszaigényelni.
A kormány által megszabott ütemterv szerint az illetékek visszafizetése 2018. január 1-jén kezdődik és
2019. március 31-én zárul.
A regisztrációs, valamint környezetszennyezési illeték néven befizetett összegek visszafizetése 2018.
január 1. – december 31. között
zajlik. A környezetvédelmi bélyegilleték címén befizetett összegeket
2018. szeptember 1. – 2019. március 31. között folyósítják a köz-

ponti adóhatóság ütemterve alapján
– áll a kormány sajtóközleményében.
Az autóregisztrációs adót 2007ben vezették be, de az Európai Unió
kifogásolta azt. Az ország 2007-es
uniós csatlakozása óta vámmentesen lehet használt autót behozni
Nyugatról, a kormány pedig a regisztrációs adóval akarta meggátolni, hogy nagy mennyiségű
használt vagy roncsautó kerüljön az
országba.
Az Európai Bíróság 2011-es döntése értelmében az autóregisztrációs
adóval Románia megsérti az európai uniós jogszabályokat. Ezt követően fokozatosan csökkentették az
adó mértékét, 2013-ban pedig átnevezték környezetszennyezési illetéknek, majd bélyegilletéknek az
állami kasszába befizetendő összegeket. A kormányrendelet haszonélvezői azok az adófizetők lesznek,
akik 2007 és 2017 között befizették
a 2003. évi törvény szerint megszabott regisztrációs adót a személygépkocsikra és haszonjárművekre,
akik a 2008. évi sürgősségi kormányrendelettel megszabott környezetvédelmi illetéket, illetve a
2014. évi törvény által szabályozott
környezetvédelmi bélyegilletéket
kifizették, és a sürgősségi kormányrendelet életbe lépéséig nem kapták
vissza az említett összegeket.
(szer p.)

A Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó közszolgálat (SCEEPS)
közleménye szerint a Nagyboldogasszony napja alkalmából elrendelt
hivatalos munkaszüneti napokon,
augusztus 14-én, hétfőn és 15-én,
kedden is fogadják reggel 8.30 és
16.30 óra között az útlevéligényléseket, illetve átvehetők az elkészült
útlevelek. A hatóság illetékesei arra
kérik az érintetteket, hogy az útle-

vélilletéket a Szűz Mária mennybemenetele
tiszteletére elrendelt
munkaszüneti napok előtt, még
ezen a héten fizessék ki. A megyei
lakosság-nyilvántartó és útlevél-kibocsátó közszolgálat vezetősége a
nyári időszakban megnövekedett
számú igénylésekre való tekintettel
hozta ezt az intézkedést – áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.

gyelembevételével kell kitölteni: a
projektfelelős önéletrajza; alapító
okirat; alapszabályzat; az alapszabályzat változtatását bizonyító függelék (amennyiben van ilyen
dokumentum); a megalapítást bizonyító bírósági végzés; adóigazolás;
a 2016/2017-es tanévet összegző jelentés (a közúti oktatást célzó tevékenységeket kell felsorolni). A
pontozási kritériumok: a kedvezményezettek száma; az elmúlt iskolai
év alatt megszervezett közúti oktatást célzó tevékenységek/események/tájékoztató
kampányok
száma; a 2017/2018-as iskolai évre
tervezett, közúti oktatást célzó tevékenységek/események száma. A
projekt leírásába kérik belefoglalni
a következőket: milyen saját erőfor-

rásai vannak az óvodának a projekt
megvalósítására
(önkéntesek
száma, anyagi fedezet, termékek);
tapasztalat a biciklivel való közlekedés terén, közúti oktatási tevékenységek szervezése és az
egészséges életmód népszerűsítése
az óvodások körében.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. augusztus 30-án
éjfél. A nyertes pályázat kihirdetése: szeptember 6. A futóbiciklik
átadására szeptember 17-én kerül
sor a Critical Mass esemény keretében. További információkért Gál
Sándor ügyvezető igazgatóval kell
felvenni a kapcsolatot a galsandor@fcmures.org e-mail-címen
vagy a 0747-865-096-os mobilszámon. (pálosy)

Tíz évre visszamenőleg igényelhetik az állampolgárok
azokat az összegeket, amelyeket regisztrációs adóként,
környezetszennyezési illetékként, illetve környezetvédelmi
bélyegilletékként
fizettek be az államnak 2007
óta a használt autók vásárlása során – döntött a kormány augusztus 4-i ülésén.

Útlevéligénylés és -kibocsátás
szabadnapokon is

zik addig, amíg a páciens egészségi állapota nem
javul, és mindez nem jár többletkiadással. Máris
biztonságban érezheti magát az, aki családja számára otthoni orvosi vizsgálatra havonta 50 lejt
áldoz. Bővebb felvilágosításért tárcsázzák a
0365/400-800-as telefonszámot – áll a mentőszolgálat közleményében.

Pályázati lehetőség marosvásárhelyi óvodák számára

Futóbiciklik óvodáknak

A
Marosszéki
Közösségi
Alapítvány pályázatot hirdet
marosvásárhelyi óvodák számára futóbiciklik és kellékek
beszerzésére. A pályázat
leadási határideje augusztus
30.

Az alapítvány legfontosabb célkitűzései között a Maros megyei
közösség fejlesztése szerepel, a
fenntartható városfejlesztéshez
való hozzájárulás és a városi kerékpáros közlekedés biztonságossá tétele. Hasonló céllal
hozták létre a Tekerj egy jó célért
finanszírozási programjukat is,
amely lehetőséget nyújt a marosvásárhelyi óvodáknak arra, hogy
10 db futóbiciklit (2-5 éves gyermekek számára), 10 db sisakot, 18
db edzőbóját (30 cm-es) és 40 db

pályakijelölő bóját megpályázzanak.
A Marosszéki Közösségi Alapítvány pályázatot hirdet a 10 futóbicikli beszerzésére. Jelentkezhet
minden marosvásárhelyi székhelylyel rendelkező óvoda vagy szervezet, valamint olyan alapítványok,
amelyek egy bizonyos óvoda működését támogatják. Az idén áprilisban megszervezett Tekerj az
óvodáért adománygyűjtő kampány
segítségével 2000 lej gyűlt össze
erre a célra. Ebből a nyertes pályázó
óvodának 10 biciklit és az említett
kellékeket adományozza az alapítvány.
„Ez az alap arra szolgál, hogy támogassuk azokat az óvodákat, amelyek célul tűzték ki az egészséges
életmód, a mozgás, a biciklizés, a

biztonságos közlekedés népszerűsítését és a közlekedési szabályok
elsajátítását a gyermekek körében.
A pályázatokat az alapítvány képviselői és a fenntartható városfejlesztésért felelő szakemberekből
álló bizottság fogja elbírálni. Alapítványunk célul tűzte ki, hogy
folytatja az adománygyűjtést, és
még legalább tíz másik óvodának
adományoz futóbicikliket” – nyilatkozta Gál Sándor ügyvezető
igazgató.
A pályázati csomagnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: elektronikusan kitöltött
jelentkezési űrlap (első lépésként a
http://finantare.fcmures.org/ weboldalon kell regisztrálni, majd feltölteni az űrlapot a platformra). Az
űrlapot a pontozási kritériumok fi-
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Baji Balázs bronzérmes 110 gáton

Baji Balázs a magyar atlétika 12. érmét szerezte meg szabadtéri világbajnokságon, Londonban
az elsőt. Futószámban még soha nem állhatott vb-dobogón magyar versenyző

Baji Balázs bronzérmet nyert férfi
110 méteres gátfutásban a londoni atlétikai világbajnokság hétfői versenynapján.
A 28 éves vágtázó a fináléban jól
rajtolt, de a második gátat leverte,
emiatt némileg megtört a lendülete.
Azután ismét jó tempóban futott,
majd ugyan a nyolcadik gáton megint
hibázott egy kicsit, de a kilencedik és
tizedik már szinte tökéletesen sikerült.
Az ekkor nagyokat hibázó, addig a
harmadik helyen futó francia Garfield
Darient sikerült megelőznie, így 13.28
másodperces idővel ért célba az olimpiai bajnok jamaicai Omar McLeod
(13.04), valamint az előző vb-n győztes orosz Szergej Subenkov (13.14)
mögött.
Baji Balázs a magyar atlétika 12.
érmét szerezte meg szabadtéri világbajnokságon, Londonban az elsőt. Futószámban még soha nem állhatott
vb-dobogón magyar versenyző.
„Elképesztő futás, elképesztő verseny volt. Még nem is hiszek annak,
amit átéltem. Hihetetlenül boldog vagyok, nyilván álmodoztam róla, de
nem mertem elhinni, hogy ez megvalósulhat“ – értékelt az M4 Sportnak
Baji. Leszögezte, nagyon kemény verseny volt, sok hibával, úgy érezte,
mindenkin rajta volt a világbajnokság
terhe.

„Éreztem a végén, hogy úristen, ott
lehetek a dobogón. Akkor olyan energia szabadult fel bennem, és olyan erő
hajtott át az utolsó néhány gáton, hogy
nem is értem. Amikor beértem a
célba, és láttam, hogy harmadik vagyok... Nagyon boldog vagyok.“
Kifejtette, bár szerette volna, hogy
olyan tiszta és szép legyen a döntős
futása, mint az első két körben, ez
nem sikerült. „De ez nem zökkentett
ki annyira, hogy gondot okozzon. A

verseny megadta a lehetőséget, hogy
vissza tudjak jönni.“
Leszögezte, negyedik világbajnoksága már a londoni, így sok tapasztalat
áll a háta mögött. „Fizikálisan és mentálisan is összeállt a formám. Most
értem olyan szintre, hogy ilyen szituációkat meg tudjak oldani. Nagyon
örülök, hogy az egész szezonom így
sikerült. Mélyről jöttem fel, és örülök,
hogy egy ekkora álmot valósítottam
meg“ – fogalmazott Baji.
Hozzátette, még nehezen hiszi el, s
ez akkor is így lesz, amikor a kezében
lesz a medál. „Nehéz úgy gondolnom
magamra, hogy nem csupán világbajnoki döntős, hanem világbajnoki
érmes is vagyok. Sikerült odaérnem a
világ tetejére. Ezt kell a következő
években megtartani, de ezt senki nem
veszi el tőlem.“
Az állatorvosként praktizáló magyar futó a vasárnapi elődöntőből futamát megnyerve került a fináléba,
amivel nagy bravúrt hajtott végre, hiszen 1987 óta nem volt magyar, aki
5000 méternél rövidebb számban
döntőbe tudott kerülni vb-n. Hétfői
bronzérme pályafutása legnagyobb sikere, 110 gáton pedig a második felnőtt
világversenyes
dobogós
helyezése a tavalyi Európa-bajnokságon szerzett ezüstje után.

Spiriev Attila: Balázs egyszerűen zseniális
A Magyar Atlétikai Szövetség sportigazgatója szerint a vetélytársak
edzői az éremesélyesek közé sorolták Baji Balázst a 110 méteres gátfutás
döntője előtt, ami már önmagában óriási elismerés. Spiriev Attila kedden az MTI-nek elmondta, a finálé előtt több döntős futó edzőjével, menedzserével beszélt, akik „kifejezetten tartottak“ Baji Balázstól. „Egy
olyan döntőben, amelyikben ott volt az aktuális olimpiai bajnok, a világbajnok és a világcsúcstartó, ez már önmagában óriási elismerés“ –
nyilatkozott. Hozzátette: a finálé után a győztes Omar McLeod trénere
és menedzsere is azt mondta, hogy Baji Balázs megérdemelte a bronzérmet.
„Balázs idén végzett az állatorvosi egyetemen, melyet atletizálás mellett elvégezni iszonyú kitartó munka, sok-sok kompromisszummal, ami
néha kevesebb alvást, pihenést jelent. A másik dolog az érési folyamat“
– hangsúlyozta. Kiemelte, az atléták négyötöde 27 és 30 éves kora között
éri el legjobb eredményeit, így Baji Balázs még legjobb évei előtt áll.
„Kellett ehhez a sokszor sablonnak hangzó tapasztalatszerzés, kellettek
a sikerek mellett a hibázások, hogy egy világbajnoki döntőben relatíve
hideg fejjel tudjon futni“ – mondta a sportigazgató, jelezve, a magyar
futó a szenzációs rajt után az első két gáton hibázott, de nem pánikolt
be, kontrollálni tudta a versenyt.
„Balázs zseniális, egyszerűen zseniális“ – szögezte le.

Takács Levente 20 évet focizott Szovátán

CFR), Gabi Mureşan (ex-CFR,
ASA) is, akik mind kiváló emberek.
– Ha jól emlékszem, Nyárádszeredában is futballoztál. Mikor?
– 2004-ben mentem Nyárádszeredába játszani az akkori ASO
együtteséhez, ahol a kétéves szerződésem alatt kétszer nyertük meg a
megyei bajnokságot. Az első osztályozót Besztercén 10 emberrel focizva a 10. perctől, a hosszabbítás
118. percében kapott góllal vesztettük el, egy év múlva viszont Székelyudvarhelyen nyertük meg
Suceava ellen, de anyagiak hiánya
miatt nem tudtuk folytatni a C osz-

A 44 éves Takács Levente már
31 éve áll a labdarúgás szolgálatában, hiszen futballistaként Szovátán, Sóváradon,
Nyárádszeredában és Parajdon játszott. Jelenleg is kergeti a bőrt Parajdon, de
emellett gyermek- és falusi
szinten bíráskodik. Sportpályafutásáról mesélt a minap a
Népújságnak.

Czimbalmos Ferenc Attila

– Mikor és kinek köszönhetően
kezdtél el futballozni?
– Néhai édesapámnak – aki Toldalagon falusi szinten focizott – köszönhetően szerettem meg a futballt,
ő vitt el az első labdarúgó-mérkőzésekre, majd az edzéseimre, mindig
mellettem volt és támogatott a sportolással kapcsolatosan. 13 évesen
Szovátán igazolt le a Medve-tó, első
edzőm Dósa Mihály volt, de az évek
hosszú során edzett még többek közt
Fülöp Lajos, Kénesi Lajos, Madaras
Zoltán, Lucian Popa, Fodor János is.
– Idővel hol folytattad?
– 15 évesen Sóváradra kerültem,
ahol öt évet játszottam, ott Papp
Sanyi és Biró II. Levente edzett id.
Újfalvi Béla elnöksége alatt. Kiváló
megyei alakulatunk volt, többek
közt I. Bordaş, Sandu Barabás,
Ábrám Feri, Pál András, a néhai
Nagy András, Dobra Csaba is csapattársam volt, számomra megtiszteltetés volt, hogy már 16 évesen a
nagycsapat tagja lehettem.

– A sóváradi időszak után hol
folytattad?
– Húszéves koromban visszakerültem a Medve-tóhoz, ahol kb. 20
évet futballoztam középpályásként,
bal halfként, de a C osztályban bal
hátvéd voltam Maksai Mózes edzősége idején.
– A korodbeli játékostársaiddal
egy jó generáció tagjaiként váltatok
ismertté Szovátán megyei szinten,
hiszen, mint köztudott, a C osztályban is szerepeltetek, sőt évekig kiváló megyei csapatotok volt.
– Valóban, hiszen olyan tehetséges csapattársakkal rúgtuk a bőrt
mások mellett, mint Péter Árpád,
Csoma Ferenc, Csoma Alpár, Fazakas Tibor, Györgyi János, Jeremiás
Zoli, Molnár Zoltán stb., de idővel
Dan Roman (ex-ASA, Botoşani FC,
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A magyarok háromszoros olimpiai bajnoka megdöntötte önmaga 2015-ös világrekordját

* Hosszú Katinka 56,51 másodperces világcsúccsal nyert 100
méter vegyesen az úszók Berlinben zajló rövidpályás világkupájának hétfői napján. A háromszoros olimpiai bajnok magyar
klasszis önmaga 2015 decemberében felállított 56,67 másodperces
idejét döntötte meg. A hétszeres nagymedencés világbajnok magyar sztár a világcsúcsért 10 ezer dolláros bónuszt kap.
* Hatalmas győzelemmel kezdett a 17. FINA masters-világbajnokság 40+-os korosztályának B csoportjában szereplő Millennium csapat. Az olimpiai bajnokokat felvonultató magyar együttes
22-5-re legyőzte a török Galatasarayt.
* Labdarúgó 1. liga, 4. forduló (hétfői eredmény): Bukaresti Dinamo – Medgyesi Gaz Metan 3-1. Az állás: 1. Botoşani FC 10 pont
(10-3), 2. Kolozsvári CFR 10 (8-1), 3. Bukaresti FCSB 10 (6-3).
* A spanyol labdarúgó-élvonal, a La Liga illetékesei nem fogadták el, hogy a Paris Saint-Germain kifizetné az FC Barcelona
brazil támadójának, Neymarnak a 222 millió eurós kivásárlási árát.
A Marca internetes kiadása szerint a futballistát képviselő ügyvédek csoportjának látogatásakor a pénzügyi fair play szabályainak
megsértése miatt tiltakoztak a liga vezetői. „Nem ismerjük el a
PSG-től érkező pénzt – nyilatkozott Javier Tabas ligaelnök az As
című lapnak, amely úgy fogalmaz, hogy a liga blokkolja Neymar
átigazolását. Ugyanakkor ez nem jelenti automatikusan a szerződés meghiúsulását, ugyanis amennyiben a nemzetközi szövetség
(FIFA) rábólint a klubváltásra, a liga nem tehet semmit annak
megakadályozására. A Mundo Deportivo című spanyol napilap
szerint az FC Barcelona és a spanyol labdarúgóliga bepanaszolja
a Paris Saint-Germaint az európai szövetségnél (UEFA), amiért a
párizsiak nem tartják tiszteletben a pénzügyi fair play szabályait,
amelyek szerint egy klub bérköltsége nem haladhatja meg a bevételei 70 százalékát. Ám az UEFA azt közölte, hogy egyelőre
nem érkezett ilyen beadvány.
* Az UEFA fegyelmi eljárást indított a Legia Varsó ellen, amiért
a lengyel csapat szurkolói a múlt heti, szerdai hazai Bajnokok Ligája-selejtezőn egy teljes lelátónyi molinót függesztettek ki, amelyen a nácik által megölt 160 ezer lengyelre emlékeztek. A
drapérián az 1944-es varsói felkelést idézték fel, amely során a
helyi ellenállók 63 napon át harcoltak a náci megszállókkal, ám
végül elbuktak. A várost ezek után a németek kiürítették, és lerombolták. Az UEFA minden politikai megnyilvánulást és véleménynyilvánítást tilt a stadionokban, s közölte, tiltott transzparens miatt
kezdeményezett eljárást a Legia ellen.

tályban. Egyébként jó csapatunk
volt Szeredában, hiszen A. Strete,
Zsigmond D., Török Cs., Fülöp I.,
Virág L., V. Petrov is csapattársam
volt, Costică Lungu edzett minket.
Utána visszajöttem Szovátára.
– Mikor kerültél Parajdra?
– 2013-ban, 40 éves koromban
kerültem az Udvarhely Körzeti
Labdarúgó-bajnokság B csoportjában szereplő Parajd SE együtteséhez, ahol már négy éve játszom,
egyben csapatkapitánya is vagyok
az együttesnek. Sajnos, egy komoly
sérülés miatt nemrég megműtöttek,
ugyanis a bajnokság 25. fordulójában, a Parajd SE – Kápolnásfalu (33) találkozón felrúgtak, amikor

A Szovátai Medve-tó csapata 2002-ben. Takács Levente az alsó sorban balról a második

kapura törtem, a vállamra estem, és
szalagszakadást szenvedtem. Sikeresen negműtöttek, de a visszatérésem a rekuperációtól is függ.
Edzősködni mindenképpen visszatérek Parajdra, sőt bíráskodni is
fogok ezután, remélem. Egyébként
2016-ban kezdtem el bíráskodni
gyerek- és falusi szinten, de idővel
fennebb is kerülhetek.
– Ügyes, tehetséges gyereklabdarúgók vannak még Szovátán?
– Vannak, ezért is jó lenne őket
jobban felkarolni. Itt megemlíthetem, hogy a 2012-2013-as idényben
a fiammal, a 21 éves Arnold Leventével együtt játszottam Szovátán, a
nagycsapatban...
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓK mangalica disznók, malacok és búza alkudható áron. Tel.
0740-190-305. (2917-I)

ELADÓ
(2879)

tűzifa.

Tel.

0749-837-290.

TŰZIFA

(2880)

eladó.

Tel.

TŰZIFA

eladó.

Tel.

0740-383-071.

TŰZIFA

eladó.

Tel.

0740-919-662.

(2924)
(2924)

MINDENFÉLE

0740-910-651.

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.

0758-548-501. (2952)

A Nyugdíjasok
Önsegélyző Pénztárának
marosvásárhelyi fiókja
(Bolyai utca 36. szám)

értesíti a tagokat, hogy augusztus
24-én egynapos kirándulást szervez
Kolozsvárra.

Meglátogatják: a botanikus kertet, a főtéri Szent Mihály-katedrálist és a régi központot.
Indulás 8 órakor a székház elől.
Részvételi díj 40 lej/fő (a benevezési díjat a feliratkozáskor kell
kifizetni), ami tartalmazza a szállítást busszal, a belépőjegyeket
és az ebédet.
Fontos: a résztvevők a kirándulásra vigyék magukkal a legutóbbi nyugdíjszelvényt és a személyi igazolványukat.
Bővebb felvilágosítás a 0365/430-813-as és a 0265/262-651-es telefonszámokon 7 és 13 óra között.
Az igazgatótanács

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZAKÁCSOT,
SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60148)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyermekek számára ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (60148)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (19212-I)

A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT
és ÁRUMOZGATÓKAT. Követelmények: felelősségérzet, komoly
hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány (a futároknak). Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro e-mail-címre várjuk. Részletek a 0265/311-470-es telefonszámon, 4062-es mellék.
(60164)
BÁROSLÁNYT alkalmazunk a Dacia komplexumnál levő helyiségünkbe. Tel. 0741-143-377. (19216-I)

A DEPISTO STAR KFT. alkalmaz SZAKKÉPZETT és SEGÉDVILLANYSZERELŐT építkezési munkálatokra. További információ
a 0770-654-788-as telefonszámon. (60200-I)

ELHALÁLOZÁS

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat, termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714, 0265/218-

321. (2220)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)

IDŐS HÖLGY mellé gondozónőt

keresünk.

(2915-I)

Tel.

0744-506-624.

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (2875)

anyós, testvér, rokon, barát és
jó szomszéd,

NAGY MÁRIA

született Ivácson

életének 95. évében csendesen

elhunyt. Földi maradványait augusztus 11-én,

pénteken 13

órai kezdettel a református te-

mit kér tőled, ami lehetetlen –

hogy felejtsd el, akivel egy vagy.
Soha senki sem tudta ezt meg-

Péter)

Mi sem felejtjük, noha arra a

napra nem akarunk emlékezni.

A gyászoló család. (Sza.-I)

Mély

fájdalommal

tudatjuk,

hogy a szeretett férj, édesapa,

szenvedés

után

csendesen

megpihent. Temetése 2017. au-

galma csendes!

A gyászoló család. (2948-I)

Mély

fájdalommal

tudatjuk,

hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, dédnagytata, rokon, barát

és jó szomszéd, a székelycsó-

órakor lesz a maroskeresztúri

retetében páratlan embernek hív-

hatták.

Egyik kedvenc regénye, a Réztábla a kapu alatt sorai után:

„Bármit mondjanak is a cinikus
emberek,

a boldogság belső

ügy, egy teljesen szellemi lelki ál-

lapot, mely független minden vagyontól,

kincstől”.

birtoktól,

világi

Ő így élt, mi így visszük tovább
az emlékét: mint egy boldog,

belső kincset.
Felesége,

Esztike

Tímea. (2937-I)

és

lánya,

id. SZABÓ FERENC

életének 79., házasságának 54.
Temetése folyó hónap 10-én 14

református temetőben.

Búcsúzik tőle felesége, három

gyermeke, két menye, három

unokája. Nyugodjon békében!

A gyászoló család. (2958-I)

„Csak az élet az, ami hamar el-

szalad, amit tettünk benne, az

megmarad.”

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, anyós,

lékével emlékezünk augusztus 9-

augusztus 10-én, csütörtökön

13 órakor kísérjük a református

dott, nyugalma csendes!

Megtört szívvel tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagy-

tata és após,

NOVÁK VENCEL

életének 69. évében augusztus

7-én hirtelen elhunyt. Temetése

folyó hó 9-én du. 3 órakor lesz
a Jeddi úti temetőben.

A gyászoló család. (2967-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket

fejezzük

ganőnknek

családjának

Nagy

Éva

Tünde

és

ki

kollé-

szeretett ÉDESAPJA elvesztése

miatt érzett fájdalmukban. Az
ELCO

(2946-I)

RT.

munkaközössége.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás

szívvel

fejezzük

köszönetünket

ki

mindazoknak,

akik TROMBITÁS GYÖRGYÖT, a

drága férjet, apát utolsó útjára

elkísérték, nagy fájdalmunkban
osztoztak,

sírjára

virágot

helyeztek. A gyászoló család.

(1524)

nagymama, dédmama, testvér,

Köszönetet mondunk mindazok-

PAP MÁRIA

KATALIN temetésén. A gyászoló

rokon és szomszéd,

született Ludasi

életének 85. évében, hosszú, de

türelemmel
után

viselt

megpihent.

betegség

Temetése

2017. augusztus 9-én 13 órakor

lesz a marosszentgyörgyi új te-

metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét

őrzi lánya, fia, menye, veje,
három unokája és dédunokája.

A búcsú nélküli elválás fájó em-

galomra tért. Utolsó földi útjára

Emléke legyen áldott, nyu-

„Tóni” és „Apuka” volt, de tud-

tudásában és családja iránti sze-

szül. VARGA ERZSÉBET

életének 82. évében örök nyu-

gusztus 9-én, szerdán 14 órától

évében csendesen megpihent.

egy mérhetetlenül tehetséges,

özv. ZSIGMOND ERZSÉBET

lesz a havadi ravatalozóháztól.

búcsúzott kicsiny családjától.

juk, hogy azok is, akik ismerték,

néni, rokon, jó barát és szom-

széd,

dott, nyugalma csendes!

Immár 9 éve, hogy a marosvásár-

Számunkra nem doktor, hanem

dédnagymama,

A gyászoló család. (2962-I)

tartás szerint helyezzük örök

kai születésű

helyi orvos, dr. HÓKA ANTAL el-

nagymama,

anyós, testvér, anyatárs, nagy-

nyugalomra. Emléke legyen ál-

életének 68. évében hosszas

azt, akit szerettél: a halál olyas-

tudatjuk,

metőben, római katolikus szer-

id. SIMONFI DOMOKOS

Ezért megrendítő, ha elveszíted

fájdalommal

temetőben. Emléke legyen ál-

és szomszéd,

„A szeretetben nincs felejtés.

(Müller

anya, nagymama, dédmama,

nagyapa, testvér, após, rokon

MEGEMLÉKEZÉS

tenni.”

Fájdalommal, megtört szívvel

tudatjuk, hogy a szeretett édes-

Mély

hogy a drága jó édesanya,

Gyászoló szerettei. (2956-I)

Szomorú szívvel tudatom, hogy

nak, akik részt vettek SZŐKE
család. (2925)

Köszönet drága testvéremnek,

Arankának az édesanyánk, PAP
MÁRIA

iránt

tanúsított

oda-

adásáért, a megerőltető ápolásért
és

gondozásért.

Nagyon

de

nagyon hálás vagyok a kitartó és
szenvedélyes munkájáért.

Szerető testvére, Csaba. (2957)

én a nyárádgálfalvi KERESZTESI

nagynéném,

Köszönetet mondunk mindazok-

fordulóján. Emléked mindig szí-

életének 74. évében július 13-án

CSAPÓ MÁRIA temetésén részt

ROZÁLIÁRA halálának első évvünkben őrizzük: gyermekeid és
azok családja. (2950)

SPANGENBERG KATALIN

elhunyt Budapesten.
Erika

Schuller-Lindenblatt

Németországból. (v.-I)

nak,

akik

drága

halottunk,

vettek, fájdalmunkban osztoztak

és sírjára virágot helyeztek. A
gyászoló család. (2964)
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A Népújság
hirdetési

irodájában

felveszünk

APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári

SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI

JELENBE.
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A Siletina Impex
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt.

személyzetválogatást szervez autóbuszsofőri
állások betöltésére
Követelmények:
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (atestat)
– legkevesebb két év tapasztalat személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély,
a végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleges ajánlással a
cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon.

